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Kokousaika 07.11.2016 16:00 - 17:42

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Kolbe, Laura
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi poissa: 963 §
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 17:34, poissa: 973 - 976 §:t

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
poistui 17:24, poissa: 972 - 976 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa: 965 §

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa: 972 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016
Kaupunginhallitus

07.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 17:20, poissa: 966 - 976 §:t
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Malinen, Matti asiantuntija

saapui 16:09, poistui 16:20, läsnä: 
osa 962 §:ää

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
960 - 976 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
960 - 962 ja 966 - 969 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
963 ja 974 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
964, 975 ja 976 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
965 §

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
970 - 973 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
960 - 976 §:t
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§ Asia

960 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

961 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

962 Kj/1 V 16.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja ta-
loussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019

963 Sj/1 V 30.11.2016, Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteutta-
mista koskevan sopimuksen hyväksyminen

964 Kaj/1 V 16.11.2016, Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuin-
kerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7)

965 Stj/1 V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honka-
salon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeis-
tuksesta

966 Kj/3 Työnantajan edustajien ja asiantuntijajäsenten nimeäminen kaupungin 
henkilöstötoimikuntaan määräajaksi

967 Kj/4 Kaupunginvaltuuston 2.11.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

968 Kj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

969 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

970 Ryj/1 Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden lunastaminen Oy Garde-
nia-Helsinki Ab:ltä ja kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä

971 Ryj/2 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunni-
telmasta 2017-2020

972 Ryj/3 Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

973 Ryj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

974 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

975 Kaj/1 Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta Asunto 
Oy Säästömaston kanssa (asemakaava nro 12175, tontit 54079/1 ja 
54082/3)

976 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 960
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Silvia 
Modigin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Laura Kolben ja Pilvi 
Torstin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 961
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan pan-
na täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen 
toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 962
V 16.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja ta-
loussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuo-
deksi 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 
- 2019.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Matti Malinen. Asiantuntija poistui kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti esitystään siten, että talousarviota (liite 1) muutetaan 
liitteen 4 mukaisesti.

Vastaehdotus:
Lasse Männistö:

Muutokset esitykseen seuraavasti:

TOIMINTAMENOT:

Opetus: +10M€, sisältää mm. ruotsinkielinen varhaiskasvatus lapsi-
määrän kasvun suhteessa (0,6M€),  iltapäivätoiminnan turvaaminen 
kaikille 1.-2. luokkalaisille ja erityisoppilaille, aamupäivätoiminnan kehit-
täminen, avoimen ammattiopiston toiminnan jatkaminen, tarvittava 
määräraha Lauttasaaren uuden koulun vuokraan, koulunkäyntiavusta-
jien määrän turvaaminen.

Vaka: +4M€, sisältää mm. lapsimäärän kasvuun varautumisen, kielten 
oppimisen päiväkodeissa, pd-toiminnan vahvistamisen. 

Sote: +11,5M€, sisältää mm. painotuksen vanhusten kotihoidon palve-
luiden vahvistamiseen, terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuu-
den parantaminen, omaishoidon tukeminen, Haartmanin sairaalan päi-
vystysselvitys yhteistyössä HUSn kanssa päivystysasetuksen mukai-
sesti, kouluterveydenhuollon pd-näkökulman vahvistamisen.
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KHn varaus +5M€ kohdennetaan mm. lasten ja nuorten eriarvoisuuden 
torjuntaan ja kotouttamiseen esimerkiksi tekeillä olevan selvityksen 
pohjalta.

KSV +0,65M€, asuntotuotantotavoitteen nostaminen

Kiinteistö +0,24M€, asuntotuotantotavoitteen nostamiseen

Ympäristö +0,2M€

Nuorisoasiainkeskus +0,25M€

Kirjasto +0,32M€

Kulke +0,4M€ jakautuen
• 0,2M€ lähiöiden musiikkiopistotoimintaan
• 0,2M€ avustustoiminta, sisältäen 20 000€ barokkiorkesterille

Liikunta +0,4M€ liikuntaseurojen avustusrahoihin, epäsuora apu varat-
tomille perheille ja ulkoilusaarten kunnostukseen

Kaupunginorkesteri +65 000€

Työvis +0,2M€

Arbis +0,14M€

Pelastus +0,6M€

INVESTOINNIT:

Kohdentamattomiin korjaushankkeisiin, erityisesti koulujen ja päiväko-
tien korjaushankkeet +4M€

Leikkipuistojen korjaukset +2M€ sisältäen leikkipuisto Kotinummi.  

Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennus +3M€

TEKSTIKIRJAUKSET:

Tuodaan selvitys valtuustostrategian valmistelun yhteydessä mahdolli-
suudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sen eri vaihtoeh-
doista ja mahdollisista aikatauluista.

Selvitetään mahdollisuudet palvelusetelin käyttöönottoon varhaiskasva-
tuspalveluissa. 

Selvitetään valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä perus-
teet seurata jatkossa mahdollisen maanmyyntitavoitteen toteutumat 
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esimerkiksi kolmen vuoden liukuvana keskiarvona huomioiden selvityk-
sessä kuluneen valtuustokauden toteumat.

Laaditaan selvitys toimenpiteistä, joilla lisätään kaupungin henkilöstön 
työhyvinvointia ja tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja.

Selvitetään mahdollisuus Ohjaamon toiminnan laajentamiseen Itä-Hel-
sinkiin.

Turvataan vuonna 2017 Respan toimintamallin mukainen toiminta ja re-
surssit.

Selvitetään kaupungin kiinteistökannan korjausvelan mittaluokka ja ker-
tyminen, sekä laaditaan valtuustostrategian valmisteluun yhteydessä 
toimenpide-ehdotukset korjausvelan hallitsemiseksi tulevalla valtuusto-
kaudella.

Kaupunginhallitus päättää 2018 budjettiraamista vasta kevään 2017 
kuntavaalien jälkeen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 - Budget 2017 och 
ekonomiplan 2017 - 2019

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Henkilöstötoimikunnan lausunto
4 Tekniset muutokset vuoden 2017 talousarvioon ja vuoden 2017-2019 

taloussuunnitelmaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuo-
deksi 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 
- 2019.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuun-
nitelma vuosiksi 2017 - 2019 on liitteessä 1. Vastaukset talousarvion 
yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin on 
liitteessä 2.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 942

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.10.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Lasse 
Männistön ehdotuksesta.
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10.10.2016 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 963
V 30.11.2016, Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteutta-
mista koskevan sopimuksen hyväksyminen

HEL 2016-011677 T 12 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Pilvi Torsti

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kahdeksi 
viikoksi Tatu Rauhamäen ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Sari-Anna Pennanen, Johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi
Henri Kähönen, Elinkeinoasiamies, puhelin: 310 25020

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä 1. olevan Hel-
singin kaupungin ja Guggenheim Helsingin Tukisäätiö sr:n välisen sopi-
muksen, joka koskee Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen to-
teuttamista.

Hanke toteutetaan siten, että

 kaupungin osuus museorakennuksen rakentamiskustannuksista on 
rakentamisvaiheessa korkeintaan 80 miljoonaa euroa 
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 kaupungilla ei ole tuottovaatimuksia sijoittamansa pääomasijoituk-
sensa osalta eikä kaupunki edellytä perustettavan kiinteistöosa-
keyhtiön perivän vuokraa, joka kattaisi investointikustannukset 

 kaupunki ei peri vuokraa perustettavan kiinteistöosakeyhtiön käyt-
töön luovutettavasta tontista

 kaupungin enimmäisvastuu museorakennuksen vuotuisista tilakus-
tannuksista museotoiminnan käynnistymisen jälkeen on toteutunei-
den normaalitasoisten huolto- ja ylläpitokustannusten suuruinen. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää myöntää perustettavan kiinteistö-
osakeyhtiön rakennushanketta varten ottamille enintään 35 miljoonan 
euron suuruisille rahalaitoslainoille omavelkaisen takauksen seuraavin 
ehdoin: takaus myönnetään kiinteistöosakeyhtiön Guggenheim-mu-
seon rakennuttamista varten nostaman lainan/lainojen ja niiden korko-
jen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi,

 kaupungin takausvastuun enimmäismäärä on 35,5 miljoonaa euroa

 kiinteistöosakeyhtiön Guggenheim-museon rakennuttamista varten 
nostaman lainan/lainojen tulee olla tasalyhenteisiä ja laina-aikojen 
tulee olla enintään 30 vuotta (ensimmäisen lainan) ensimmäisestä 
nostosta lukien

 kiinteistöosakeyhtiö antaa takauksen vastavakuudeksi vähintään 
1,2 kertaa lainan/lainojen arvosta museorakennukseen kohdistuvia 
parhaalla etusijalla olevia laitoskiinnityksiä

 hankkeen kokonaisrahoituksen toteutumisesta on riittävät ja toden-
netut tiedot

 takauksesta voidaan periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen 
takausprovisio tilanteessa, jossa kiinteistöosakeyhtiö ei enää kuulu 
kaupunkikonserniin. Provisio lasketaan takausvastuun kohteena 
olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan 
määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että

 valtio on antanut ilmoituksen, jonka mukaan se tukee museon toi-
mintaa samojen periaatteiden mukaisesti kuin muita valtion tuen pii-
rissä olevia museoita
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 museon rakentamiskustannusten arvonlisäverot eivät jää kaupun-
gin, erillisyhtiön eikä kiinteistöosakeyhtiön kustannuksiksi

 Guggenheim Helsingin Tukisäätiö sr sitoutuu hankkeeseen ja alle-
kirjoittaa yhdessä kaupungin kanssa liitteenä 1. olevan sopimuksen

 hanke toteutetaan Moreau Kusunoki Architectes -arkkitehtitoimiston 
Art in the City -ehdotuksen pohjalta.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tausta

Guggenheim on kansainvälinen taidemuseoverkosto, jota ylläpitää voit-
toa tavoittelematon Solomon R. Guggenheim -säätiö, jäljempänä Gug-
genheim-säätiö. Verkostoon kuuluvien museoiden tehtävänä on lisätä 
taiteen, arkkitehtuurin ja visuaalisen kulttuurin tuntemusta ja arvostusta 
maailmanlaajuisesti sekä luoda tavallisille ihmisille mahdollisuus kokea 
modernia ja nykytaidetta merkityksellisellä tavalla. Säätiöllä on museot 
Bilbaossa, New Yorkissa ja Venetsiassa. Lisäksi museo Abu Dhabissa 
on etenemässä rakennusvaiheeseen.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 17.1.2011 Helsingin kaupungin ja 
Guggenheim-säätiön välisen sopimuksen konsepti- ja kehitysselvityk-
sen laatimisesta, jossa selvitettiin Guggenheim-museon perustamista 
Helsinkiin. Kaupunginhallitus päätti 2.5.2012 hylätä hankkeen äänin 8–
7.

Guggenheim-säätiö julkisti uuden ehdotuksen syyskuussa 2013. Uu-
dessa ehdotuksessa esitettiin, alkuperäistä ehdotusta vastaten, että 
Guggenheim Helsinki painottuu esittelemään pohjoismaista ja kansain-
välistä designia ja arkkitehtuuria sekä näiden yhtymäkohtia muuhun 
moderniin taiteeseen ja nykytaiteeseen. 

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2014 varata Eteläsataman makasiiniter-
minaalin alueen museorakennuksen arkkitehtuurikilpailua varten. Gug-
genheim-säätiö järjesti tämän jälkeen kansainvälisen arkkitehtuurikil-
pailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton, Helsingin kaupungin ja 
Suomen valtion kanssa. Tähän kansainväliseen kilpailuun jätettiin yh-
teensä 1 715 ehdotusta ja se on näin ollen yksi maailman suurimmista 
arkkitehtuurikilpailuista. Edellä mainitut tahot olivat edustettuna kilpai-
lun 11-henkisessä tuomaristossa, joka valitsi kilpailun voittajaksi pariisi-
laistoimisto Moreau Kusunoki Architectesin työn ”Art in the City”.

Keväällä 2014 Guggenheim-säätiö, Matkailu- ja Ravintolapalvelut Ma-
Ra ry ja Rakennusteollisuus RT ry perustivat Guggenheim Helsingin 
Tukisäätiö sr:n (jäljempänä Tukisäätiö).
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Arkkitehtuurikilpailun voittajan julkistuksen jälkeen Tukisäätiö käynnisti 
hankkeen jatkovalmistelun yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. 
Valmisteluryhmään kutsuttiin myös valtion edustajat. Valmisteluryhmä 
keskittyi hankkeen toteuttamiskelpoisuuden arviointiin ja toteuttamis-
mallin luomiseen. Ryhmän työ pohjautui Tukisäätiön ja Helsingin kau-
pungin laatimiin kustannusarvioihin ja vaikuttavuusarviointeihin. Valmis-
teluryhmässä olivat mukana kaupungin edustajat, Tukisäätiön edusta-
jat, sekä edustajat Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Työ- ja elinkeino-
ministeriöstä. Valmisteluryhmän kokoonpano ilmenee työryhmän muis-
tiosta, joka on liitteenä 2. 

Valmistelutyöryhmän työssä oli esillä malli, jossa museon rakentamista 
ja toimintaa rahoittavat yhdessä Suomen valtio, Helsingin kaupunki, 
Tukisäätiö ja yksityiset tahot. Kun maan hallitus ei budjettineuvottelujen 
yhteydessä elokuussa 2016 tehnyt päätöstä osallistua Guggenheim 
Helsinki -museon rakennusinvestointiin, hankkeen valmistelua jatkettiin 
Helsingin kaupungin ja Tukisäätiön edustajien kesken. Tämän työn ta-
voitteena oli löytää malli, joka voitaisiin esittää Helsingin kaupunginhal-
litukselle ja kaupunginvaltuustolle syksyn 2016 aikana. Kaupungin ja 
Tukisäätiön edustajat ovat nyt valmistelleet ehdotuksen hankkeen to-
teuttamiseksi. Samalla ne ovat neuvotelleet sopimuksen Guggenheim 
Helsinki -taidemuseon perustamista ja toimintaa koskevasta yhteistyös-
tä, joka on liitteenä 1.

Nyt esitetyssä toteuttamistavassa yksityisen rahoituksen osuus kasvaa 
merkittävästi, ja se korvaa työryhmässä esillä olleen mallin, jossa valtio 
olisi tehnyt pääomasijoituksen hankkeeseen. 

Art in the City -taidemuseorakennus

Guggenheim Helsingin taidemuseokäyttöön suunniteltu rakennus, ark-
kitehtuurikilpailun voittanut Art in the City, on monipuolinen taiteen, de-
signin ja arkkitehtuurin museo.  Helsingin kaupungin rakennukselle va-
raama tontti on keskeinen ja symboloi merellistä sisääntuloa kaupun-
kiin. Osana Eteläsataman aluetta kokonaisuuden kehittäminen on tär-
keä osa Helsingin keskustan kehittymistä.

Museorakennuksessa näyttelytiloina toimivat katumaisen tilan ympärille 
ryhmitellyt, toisiinsa yhteydessä olevat paviljongit ja aukiot. Sen julkisi-
vussa hyödynnetään hiilikäsiteltyä puuta ja lasia. Itse museo rakentuu 
kaikkiaan yhdeksästä matalasta paviljongista ja yhdestä majakkamai-
sesta tornista. Museo on yhteydessä ympäröivään kaupunkitilaan eri 
tavoilla. Vieraat pääsevät kulkemaan Tähtitorninvuoren puistoon käve-
lysiltaa pitkin, kun taas meren puolella rantapromenadi yhdistää raken-
nuksen Eteläsatamaan. Museon kaikki tilat on suunniteltu niin, että ne 
tukevat ihmisten kohtaamista ja taiteen kokemista.
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Museotontti on noin 18 520 neliömetriä. Museokokonaisuus on noin 12 
100 neliömetriä, josta noin 4 000 neliömetriä on näyttelytilaa. Museoti-
laan kuuluu galleriatilaa, monikäyttöinen esitystila, koulutuksellisia tilo-
ja, suuri kahvila, pienempi ravintola, hallinnollisia tiloja, tuotantotiloja, 
varastotilaa, museokauppa ja muita tiloja. Museon ulkotilat on suunni-
teltu niin, että taidetta ja taideprojekteja voidaan esittää myös siellä. Li-
säksi rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon 
digitaalisen teknologian viimeisimmät innovaatiot. 

Museon rakentamisen arvonlisäveroton kustannusarvio on 130 miljoo-
naa euroa.

Arkkitehdit Nicolas Moreau ja Hiroko Kusunoki perustivat Moreau Ku-
sunoki Architectesin Pariisissa vuonna 2011. Tokiolaisesta Shibaura 
teknillisestä korkeakoulusta valmistunut Kusunoki aloitti uransa Shigeru 
Banin arkkitehtuuristudiossa. École Nationale Supérieure d'Architecture 
de Paris-Belleville -koulusta valmistunut Moreau on hakenut oppinsa 
SANAAn ja Kengo Kuman arkkitehtuuritoimistoissa. Moreau Kusunoki 
Architectesin tunnetuimpia töitä ovat Beauvais’n uusi teatteri, Maison 
des Cultures et des Mémoires museo Cayennessa Ranskan Guyanas-
sa, Savoien yliopiston teknillinen korkeakoulu Bourget du Lacissa sekä 
Renzo Pianon suunnitteleman uuden Palais de Justicen edustalla sijait-
seva aukio  Pariisin Porte de Clichyssä.

Arvioita hankkeen taloudellisista ja muista vaikutuksista

Guggenheim Helsinki on sekä kulttuurinen, koulutuksellinen, taloudelli-
nen että matkailullinen hanke. Museon taloudellisista ja muista vaiku-
tuksista on laadittu seuraavat arviot:

 Solomon R. Guggenheim -säätiön vuonna 2012 julkistama Guggen-
heim Helsinki Konsepti- ja kehitysselvitys.

 Guggenheim Helsinki. Uudistettu ehdotus vuodelta 2013.

 Taloustutkimus Oy:n tammikuussa 2016 julkaisema Guggenheim 
Helsinki museo – tulovirta ulkomaanmatkailusta pääkaupunkiseu-
dulle -tutkimus.

 Helsingin kaupunginkanslian vuonna 2016 laatima arvio Guggen-
heim Helsinki -hankkeen taloudellisista vaikutuksista.

Taloudellisista vaikutuksista

Solomon R. Guggenheim -säätiön vuonna 2013 julkistaman uudistetun 
ehdotuksen laskemissa, jotka on tehnyt Boston Consulting Group, mu-
seon vaikutuksia on arvioitu seuraavasti:
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 Museotoiminnan kokonaistaloudelliset vaikutukset vuosittain (suora, 
epäsuora ja välillinen vaikutus) noin 41 miljoonaa euroa.

 Kokonaisverotulot vuosittain noin 8 miljoonaa euroa:

 103 – 111 museon suoraan luomaa työpaikkaa.

 340 – 380 epäsuorasti museon luomaa työpaikkaa Suomessa.

Helsingin kaupunginkanslian selvityksessä vuodelta 2016 on hankkeen 
taloudellisia vaikutuksia arvioitu seuraavasti:

Rakentamisvaiheen taloudelliset vaikutukset

 100 miljoonan euron vaikutus tuotantoon (arvonlisäykseen)

 1 220 henkilötyövuoden vaikutus työllisyyteen

 24 miljoonan euron vaikutus verotuloihin.

Vuosittaiset vaikutukset museon toimintavaiheessa

 24 miljoonan euron vaikutus tuotantoon (arvonlisäykseen)

 400 henkilötyövuoden vaikutus työllisyyteen

 7 miljoonan euron vaikutus verotuloihin.

Valtion osuus verotulovaikutuksista yhteensä

 14,7 miljoonan euron verotulovaikutus yhteensä rakentamisvaihees-
sa

 4,9 miljoonan euron verotulovaikutus vuodessa museotoiminnasta 
ja matkailusta.

Helsingin osuus verotulovaikutuksista yhteensä

 3,7 miljoonan euron verotulovaikutus yhteensä rakentamisvaihees-
sa

 1,3 miljoonan euron verotulovaikutus vuodessa museotoiminnasta 
ja matkailusta.

Vaikutuksista matkailumääriin
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Kaupunginkanslian selvityksessä vuodelta 2016 on esitetty seuraavat 
arviot hankkeen vaikutuksista matkailijamääriin:

 25 000 uutta yöpyvää ulkomaista matkailijaa vuodessa

 20 000 uutta ulkomaista päiväkävijää vuodessa

 20 000 vierailuaan pidentävää ulkomaista matkailijaa vuodessa

 30 000 uutta kotimaista matkailijaa.

Tehtyjen selvitysten mukaan hanke vahvistaisi Suomen ja Helsingin 
kansainvälistä tunnettuutta ja asemaa kulttuuri- ja matkailukohteena. 
Sillä olisi merkittävä vaikutus matkustajamääriin, ja se kasvattaisi mm. 
Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevien kansainvälisten vaihto-
matkustajien vierailuja Helsinkiin. Matkailijamäärien kasvulla olisi posi-
tiivinen vaikutus alan toimijoihin, yrityksiin ja matkailuinvestointeihin. 

Kaupungin selvitystyössä on pidetty realistisena, että hankkeen vaiku-
tus matkailijoiden kulutukseen Suomessa olisi 16 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Lisäksi museo lisäisi olemassa olevien taidemuseoiden kävijä-
määräpotentiaalia. Monet yksityiset tahot ja etujärjestöt ovatkin osoitta-
neet hankkeelle tukeaan. 

Kulttuurisista vaikutuksista

Guggenheim Helsinki -taidemuseohanke tukee taiteen ja kulttuurin saa-
vutettavuutta. Se tarjoaa mahdollisuuden kokea modernin ja nykytai-
teen kansainvälistä parhaimmistoa. Lisäksi museon tekemä yhteistyö 
muiden Guggenheim-museoiden sekä muun kansainvälisen museo-
kentän kanssa luo suomalaisille taiteilijoille lisää mahdollisuuksia me-
nestyä kansainvälisillä areenoilla. Tämä tukee puolestaan taiteilijoiden 
työllistymistä ja suomalaisen nykytaiteen, designin ja arkkitehtuurin 
imagon rakentamista maailmalla.

Guggenheim Helsinki tuottaa kansainvälisen tason näyttelyjä, jotka 
kiertävät maailmalla muun muassa muissa Guggenheim-museoissa. 
Museo tavoittaa siten laajan yleisön myös Suomen ulkopuolella.

Tiivistelmä ehdotuksesta hankkeen toteuttamistavasta ja Helsinki Guggenheimin toiminnan jär-
jestämisestä

Hanke esitetään toteutettavaksi niin, että Helsingin kaupunki ja Tuki-
säätiö perustavat erillisyhtiön, jonka osakkeista kaupunki omistaa 84 
prosenttia ja Tukisäätiö 16 prosenttia. Omistusosuudet vastaavat osa-
puolten pääomasijoituksia yhtiöön, 80 miljoonaa ja 15 miljoonaa euroa. 
Erillisyhtiö perustaa kiinteistöosakeyhtiön, joka rakennuttaa museora-
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kennuksen. Rakennus jää kiinteistöosakeyhtiön omistukseen. Museo-
rakennuksen rakentamisen arvioitu arvonlisäveroton kustannus on 130 
miljoonaa euroa.

Kiinteistöosakeyhtiö vuokraa rakennuksen Tukisäätiölle Guggenheim 
Helsinki -taidemuseon käyttöön 20 vuoden ajaksi. Kaupunki vastaa mu-
seorakennuksen ja kiinteistön vuosittaisesta normaalitasoisista huolto- 
ja ylläpitokustannuksista eikä peri vastiketta tontin käyttöoikeuden luo-
vuttamisesta. 

Kaupunki ottaa huomioon näin syntyvän kustannusvastuun  vuotuisissa 
talousarvioissaan.

Erillisyhtiön kautta kaupunki sijoittaa museorakennuksen rakentami-
seen 80 miljoonaa euroa ja Tukisäätiö 15 miljoonaa euroa. Tämän li-
säksi kiinteistöosakeyhtiö ottaa 35 miljoonan euron suuruisen rahalai-
toslainan. Jos museon rakennuskustannukset alittavat arvioidun, piene-
nee lainan pääoma vastaavasti. Osapuolet neuvottelevat tällöin Tuki-
säätiön kiinteistöyhtiölle maksaman vuokran alentamisesta.

Kaupunki myöntää em. lainalle omavelkaisen takauksen. Omavelkai-
sen takauksen avulla kiinteistöosakeyhtiö saa lainaa edullisemmin eh-
doin kuin ilman takausta. Kuntalain nojalla kaupunginvaltuusto voi 
myöntää takauksen kaupunkikonserniin kuuluvalle yhtiölle.  Hanketta 
varten perustettava kiinteistöosakeyhtiö tulee kuulumaan kaupunkikon-
serniin. 

Kaupungin myönnettäväksi esitettävä omavelkainen takaus ei vaaran-
na kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takauk-
seen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudel-
lista riskiä. Kaupungin edut turvataan seuraavilla ehdoilla:

 takaus myönnetään kiinteistöosakeyhtiön Guggenheim-museon ra-
kennuttamista varten nostaman lainan/lainojen ja niiden korkojen, 
viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi

 nostettavien lainojen pääomien määrä on enintään 35 miljoonaa eu-
roa

 kiinteistöosakeyhtiön Guggenheim-museon rakennuttamista varten 
nostaman lainan/lainojen tulee olla tasalyhenteisiä ja laina-aikojen 
tulee olla enintään 30 vuotta [ensimmäisen lainan] ensimmäisestä 
nostosta lukien

 kiinteistöosakeyhtiö antaa takauksen vastavakuudeksi vähintään 
1,2 kertaa lainan/lainojen arvosta museorakennukseen kohdistuvia 
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parhaalla etusijalla olevia laitoskiinnityksiä 

 hankkeen kokonaisrahoituksen toteutumisesta on riittävät ja toden-
netut tiedot

 takauksesta voidaan periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen 
takausprovisio tilanteessa, jossa kiinteistöosakeyhtiö ei enää kuulu 
kaupunkikonserniin. Provisio lasketaan takausvastuun kohteena 
olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan 
määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä. 

Jos kaupunginvaltuusto päättää sitoutua Tukisäätiön kanssa neuvotel-
tuun sopimukseen, sitoutuu se samalla takauksen antamiseen. Selkey-
den vuoksi takauksen antaminen on kuitenkin otettu myös päätösesi-
tykseen erillisenä asiana päätettäväksi. 

Tukisäätiö suorittaa kiinteistöosakeyhtiölle vuokrana 1,65 miljoonaa eu-
roa vuodessa. Tämä summa vastaa laskennallisesti em. rahalaitoslai-
nasta koituvia kuluja. Sopimuskauden kuluessa Tukisäätiö maksaa 
kiinteistöosakeyhtiölle yhteensä 33 miljoonaa euroa. Jos sopimusta jat-
ketaan, jatkuu myös em. vuosittainen suoritus, kunnes laina on koko-
naan maksettu. Vuokran määrä vastaa lainanlyhennyksiä ja hoitokulu-
ja. Tukisäätiö rahoittaa tämän summan lahjoituksin ja varaamalla pää-
sylipputuloista kolme euroa pääsylippua kohden.

Rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää, että arvonlisävero ei jää 
kaupungin, erillisyhtiön eikä kiinteistöosakeyhtiön kustannukseksi. Tä-
mä voi toteutua joko niin, että hankkeelle myönnetään valtion toimesta 
vapautus arvonlisäverovelvollisuudesta, tai niin että kiinteistöosakeyh-
tiö ja Tukisäätiö hakeutuvat molemmat toiminnastaan arvonlisäverovel-
vollisiksi. Tässä suhteessa tehtävät ratkaisut saattavat merkitä, että 
kaupungin myöntämän rahoituksen ja valtiontueksi katsottavan tuen 
myöntämisen tapaa saattaa olla tarpeen muuttaa. Kaupungin rahoitus-
vastuun enimmäismäärää ei tällaisilla muutoksilla voida kuitenkaan li-
sätä.

Guggenheim Helsinki -taidemuseon käyttömenoiksi on arvioitu 11,6 
miljoonaa euroa. Museon omatoimisten tuottojen suuruus on arvioitu 
9.9 miljoonaksi. Pääsymaksut ovat suurin tuloerä, ja myös yritysyhteis-
työstä odotetaan merkittäviä tuloja. Laskelmassa on tämän lisäksi läh-
detty siitä, että museo tulee saamaan valtiolta tukea toimintaansa vas-
taavasti kuin muutkin Suomessa toimivat museot. Valtiontuki, ns. vos, 
olisi nykytasolla 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. 
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Tukisäätiö vastaa lisenssimaksun maksamisesta Guggenheim-säätiöl-
le. Lisenssimaksu, 20 miljoonaa dollaria, nykyarvossa noin 18,4 miljoo-
naa euroa, katetaan yksityisellä rahoituksella. 

Yksityisen rahoituksen osuus koostuu näin ollen 15 miljoonan euron 
pääomasijoituksesta, sopimuskauden aikana maksettavasta vuokrasta 
yhteensä 33 miljoonaa euroa, sekä lisenssimaksusta noin 18,4 miljoo-
naa euroa eli hankkeen toteuttamiseen on tulossa yksityistä rahaa vä-
hintään 66,4 miljoonan euron edestä. Lisäksi Tukisäätiö maksaa Gug-
genheim-säätiölle korvauksena palveluista yhden miljoonan euron suu-
ruisen vuotuisen hallintomaksun, joka katetaan museon toimintatuotoil-
la.

Tukisäätiön sääntöjä tullaan muuttamaan niin, että se voi toimia taide-
museon ylläpitäjänä. Tukisäätiö tulee vastaamaan museon toiminnasta. 
Kaupunki saa nimetä yhden edustajan Tukisäätiön hallitukseen ja yh-
den edustajan Tukisäätiön tulevaan valtuuskuntaan.

Museon toiminnalle on asetettu toiminnallisia vaatimuksia koskien mm. 
tilojen avoimuutta ja toiminnan sisältöjä. Museorakennuksen tulee olla 
osa avointa kaupunkitilaa ja museon edustalla tulee olla avoin julkinen 
ranta. Tarkoituksena on, että museotoiminta ei tule estämään vapaata 
kulkua tontin läpi rannalle. Museon sisäpihalle jäävä ns. Bulevardi-tila 
on avointa, julkista tilaa, jonne ei peritä pääsymaksua. Lisäksi museon 
osaksi suunnitellaan ns. vapaan taiteen tila, jossa on mahdollista esit-
tää taidetta yhteistyössä eri taideorganisaatioiden, vapaiden ryhmien ja 
muiden taidetta tekevien tahojen kanssa erillisen suunnitelman ja bud-
jetin mukaan. 

Tukisäätiön hallitus päättää museon pääsylippumaksuista. Kohdan mu-
kaan hintakategorioihin kuuluvat normaalin pääsymaksun lisäksi alen-
nushintaiset liput esim. lapsille, nuorille, opiskelijoille ja eläkeläisille. Li-
säksi museo varaa oikeuden veloittaa korotettua sisäänpääsymaksua 
erikoisnäyttelyiden kohdalla.

Guggenheim Helsinki -taidemuseo on velvoitettu toimimaan yhteistyös-
sä Helsingin muiden museoiden kanssa osana ns. nykytaiteen museoi-
den klusteria sekä yhteistyössä muiden taide- ja kulttuuriorganisaatioi-
den kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Museon hallinnon tueksi on tarkoitus perustaa matkailutoimijoista ja -
yrityksistä koostuva matkailuun ja kansainväliseen markkinointiin ja 
viestintään keskittyvä ohjausryhmä, joka pyrkii varmistamaan sen, että 
museota pystytään hyödyntämään sekä matkailussa että kansainväli-
sessä viestinnässä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Helsingin kaupungin ja Tukisäätiön välinen sopimus
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Helsingin kaupungin ja Helsinki Guggenheim Tukisäätiön neuvottelema 
sopimus koskee Guggenheim Helsinki -taidemuseon perustamista ja 
toimintaa. Sopimus on rakennettu niin, että siinä on esitetty hankkeen 
keskeiset edellytykset (kohta 4), ja kuvattu kaupungin ja Tukisäätiön 
vastuut erikseen, erillisyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön roolit huomioiden 
sekä museon suunnittelu-, perustamis- ja rakentamisvaiheessa (kohta 
5) että museon toiminnan aikana (kohta 6). Lisäksi siinä on säännökset 
koskien sitä, miten toiminnan mahdollisesta jatkamisesta päätetään so-
pimuskauden umpeuduttua (kohta 7).

Seuraavassa on käyty läpi sopimuksen keskeiset ehdot. 

Sopimuksen 1. kohdassa on täsmennetty sopimuksen osapuolet, joita 
ovat Tukisäätiö ja Helsingin kaupunki. Sopimuksen 3 kohdassa on täs-
mennetty sopimuksessa käytetty sanasto.

Sopimuksen 2 kohdassa, Sopimuksen tausta ja tarkoitus sekä budjetti-
vastuu, on kuvattu hankkeen keskeiset elementit, joita koskevat nimen-
omaiset sopimusehdot on kirjattu sopimuksen ao. kohtiin, osana koko-
naisuutta ja osapuolten velvoitteita.

Sopimuksen 4 kohdassa, Hankkeen toteutumisen edellytykset, on to-
dettu hankkeen toteutumisen edellytyksenä olevan, että kummankin 
osapuolten päättävät elimet ovat hyväksyneet hankkeen. Kaupungin 
osalta on lisäksi edellytyksenä, että rakentamiskustannusten arvonlisä-
verot eivät jää kaupungin, erillisyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön kustan-
nukseksi. Vastaava edellytys on kirjattu Tukisäätiön osalta.

Sekä Tukisäätiön että kaupungin osalta on edellytyksenä edelleen, että 
valtio on ilmoittanut tukevansa Guggenheim-museon toimintaa samoilla 
periaatteilla kuin se tukee muita valtionosuusjärjestelmän piirissä olevia 
museoita. Kohdassa todetaan, että tuen suuruus nykytiedolla on n.1,3 
miljoonaa euroa vuodessa.

Lisäksi Tukisäätiön säännöt on muutettava niin, että se voi toimia mu-
seotoimintaa operoivana tahona.

Vielä alakohdassa h on todettu edellytyksenä, että Tukisäätiön hallitus 
on varmistanut 15 miljoonan euron pääomasijoituksen rahoituksen.

Sopimuksen 5 kohdan, Taidemuseon suunnittelu, perustaminen ja ra-
kentaminen, johdannossa todetaan mm., että hanke toteutetaan hyväs-
sä yhteisymmärryksessä sekä huomioiden Tukisäätiön ja Solomon R. 
Guggenheim -säätiön väliset sopimukset. Kohdassa todetaan, että mu-
seorakennuksen kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa (ALV 0). 
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Kohdassa 5.2 on säännökset osapuolten omistaman erillisyhtiön perus-
tamisesta, josta kaupungin omistusosuus on 84 prosenttia, ja Tukisää-
tiön 16 prosenttia ja johon osapuolet sijoittavat 80 miljoonaa (kaupunki) 
ja 15 miljoonaa (Tukisäätiö). 

Kohdassa 5.2 todetaan edelleen, että kaupungilla on oikeus lunastaa 
Tukisäätiön omistamat erillisyhtiön osakkeet niiden hankintahintaan 
koska tahansa 20 vuoden kuluessa museotoiminnan aloittamisesta. 
Kohdassa säädellään myös Tukisäätiön oikeudesta pantata tai luovut-
taa omistamiaan erillisyhtiön osakkeita.

Kohdan 5.2 d-alakohdassa todetaan, että erillisyhtiö perustaa ja omis-
taa kiinteistöosakeyhtiön. Lisäksi alakohdassa f todetaan, että erillisyh-
tiö sijoittaa 95 miljoonaa kiinteistöosakeyhtiöön, joka hakee rahalaitos-
lainan 35 miljoonan rahoitusosuudelle. Kohdassa todetaan edelleen, 
että mikäli museon rakentamiskustannukset alittavat arvioidun, piene-
nee lainan pääoma vastaavasti, minkä jälkeen osapuolet neuvottelevat 
Tukisäätiön maksaman vuokran alentamisesta.

Kaupungin velvoitteita ja oikeuksia koskevassa osiossa 5.3 todetaan, 
että kaupunki jatkaa aluevarauspäätöstä ja huolehtii toteuttamisen ase-
makaavallisesta mahdollistamisesta ja satamatoiminnan uudelleenjär-
jestämistä koskevista sopimuksista. 

Kohdassa on säännökset siitä, että kaupunki luovuttaa tontin kiinteistö-
osakeyhtiölle ja rakennuttaa erillisyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön kautta 
museorakennuksen, jonka alustavat piirustukset ja kuvaus ovat sopi-
muksen liitteenä. Sopimuskohdan nojalla tontti jää kaupungin omistuk-
seen, ja rakennus kiinteistöosakeyhtiön omistukseen.

Lisäksi kohdassa 5.3 e todetaan, että kaupunki antaa omavelkaisen ta-
kauksen kiinteistöosakeyhtiön hakemalle, kohdassa 5.2 f mainitulle ra-
halaitoslainalle. 

Kohtaan on kirjattu Tukisäätiön velvollisuus ylläpitää ja kehittää museo-
organisaatiota, sekä osallistuminen rakennuksen suunnitteluun ja to-
teuttamiseen ja erillisyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön kautta rakennutta-
miseen.

Sopimuksen 6 kohdassa, Tulevan taidemuseon toiminta, on kirjattu os-
apuolten oikeudet ja velvollisuudet, museotoiminnalle asetettavat vaati-
mukset ja säännös mahdollisen rahoitusvajeen kattamisesta. 

Kohdan 6.1, Säätiön oikeudet ja velvollisuudet, mukaan Tukisäätiö, jon-
ka sääntöjä on muutettu niin, että se voi toimia museotoimintaa operoi-
vana tahona, huolehtii museon toiminnasta, ja solmii Solomon R. Gug-
genheim -säätiön kanssa sopimukset museon toiminnasta, joiden nojal-
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la museo kuuluu Guggenheim-verkostoon ja saa oikeudet Guggen-
heim-nimen ja tunnusten käyttöön. Tukisäätiö vastaa Guggenheim-sää-
tiölle maksettavasta lisenssi- ja hallintomaksusta.

Sopimuksen 6.1 -kohdassa todetaan edelleen, että Tukisäätiöllä on oi-
keus valita museorakennuksen muut toimijat ja että säätiö vastaa mu-
seon toimintakustannuksista ja rakentamisen rahoitukseen otetun lai-
nan takaisinmaksuista. 

Sopimuksen 6.1 f -alakohdan mukaan Tukisäätiö suorittaa kiinteistö-
osakeyhtiölle vuosittain vuokrana 1,65 miljoonaa euroa, sopimuskau-
den aikana yhteensä 33 miljoonaa euroa. Maksettavan vuokran määrä 
ei riipu kävijöiltä perityn lisämaksun kokonaismäärästä. Tukisäätiö ra-
hoittaa oman osuutensa lahjoituksin sekä varaamalla museolipun hin-
nasta kolme euroa kävijää kohden. 

Kiinteistöosakeyhtiö vastaa kohdassa 5.2. f mainitun rahalaitoslainan 
takaisinmaksusta, ja käyttää Tukisäätiöltä saamansa korvauksen koko-
naisuudessaan lainan lyhennysten ja hoito- ja korkokulujen kattami-
seen.

Tukisäätiö saa nimetä yhden edustajan erillisyhtiön hallitukseen ja kiin-
teistöosakeyhtiön hallitukseen kumpaankin.

Kohdassa 6.2 käsitellään kaupungin oikeuksia ja velvollisuuksia taide-
museon toiminnan aikana. Kohdan 6.2. a -alakohdan mukaan kaupunki 
saa nimetä yhden edustajan Tukisäätiön hallitukseen ja yhden edusta-
jan Tukisäätiön tulevaan valtuuskuntaan.

Kohdan 6.2 b ja d –alakohtien  mukaan kiinteistöosakeyhtiö vuokraa 
museotoimintaa ja sitä tukevia toimintoja varten museorakennuksen 
Tukisäätiölle. Tontti luovutetaan vastikkeetta. 

Helsingin kaupunki vastaa kiinteistön huolto- ja ylläpitokustannuksista. 
Kiinteistöosakeyhtiö ei peri säätiöltä sitoutuneen pääoman korkoa, 
poistoja museorakennuksesta ja tontinvuokraa koskevia tilakustannuk-
sia. 

Kohdan 6.3 asetetaan toiminnallisia vaatimuksia museotoiminnalle. 
Alakohtien a - c  nojalla museorakennuksen tulee olla osa avointa kau-
punkitilaa ja museon edustalla tulee olla avoin julkinen ranta. Tarkoituk-
sena on, että museotoiminta ei tule estämään vapaata kulkua tontin lä-
pi rannalle. Museon sisäpihalle jäävä ns. Bulevardi-tila on avointa, jul-
kista tilaa, jonne ei peritä pääsymaksua. Lisäksi museon osaksi suunni-
tellaan ns. vapaan taiteen tila, jossa on mahdollista esittää taidetta yh-
teistyössä eri taideorganisaatioiden, vapaiden ryhmien ja muiden tai-
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detta tekevien tahojen kanssa erillisen suunnitelman ja budjetin mu-
kaan. 

Alakohdan d nojalla Tukisäätiön hallitus päättää museon pääsylippu-
maksuista. Kohdan mukaan hintakategorioihin kuuluvat normaalin pää-
symaksun lisäksi alennushintaiset liput esim. lapsille, nuorille, opiskeli-
joille ja eläkeläisille. Lisäksi museo varaa oikeuden veloittaa korotettua 
sisäänpääsymaksua erikoisnäyttelyiden kohdalla.

Alakohta e velvoittaa Guggenheim-museon toimimaan yhteistyössä 
Helsingin muiden museoiden kanssa osana ns. nykytaiteen museoiden 
klusteria sekä yhteistyössä muiden taide- ja kulttuuriorganisaatioiden 
kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Kohta 6.4, Mahdollisen rahoitusvajeen kattaminen, todetaan, että jos 
museon liiketoiminnassa syntyy merkittävä rahoitusvaje, jota ei pystytä 
kattamaan museon omalla rahoituksella, osapuolet neuvottelevat ta-
pauskohtaisesti vajeen kattamisesta ja museon toimintaan mahdolli-
sesti tehtävistä muutoksista ottaen huomioon Tukisäätiön solmimat so-
pimukset ja velvoitteet.

Sopimuksen kohdassa 7 on säännös neuvotteluista, jotka osapuolet 
käynnistävät kohtuullisessa ajassa ennen sopimuskauden päättymistä. 
Neuvottelujen kohteena ovat mahdollinen lunastusoikeuden käyttämi-
nen, museorakennuksen mahdollisesti tarvitsemat korjausinvestoinnit 
sekä Tukisäätiön ja Guggenheim-säätiön välisten sopimusten jatkami-
nen. Kohdassa todetaan, että Tukisäätiön tarkoitus on jatkaa museotoi-
mintaa ensimmäisen 20 vuoden sopimuskauden jälkeen. Jos museotoi-
minta jatkuu, tulee Tukisäätiö jatkamaan museon rakentamisen rahoit-
tamiseksi otetun lainan maksamiseksi tarkoitettujen korvausten maksa-
mista.

Kohdassa 8 on säännös osapuolten myötävaikuttamisesta hankkeen 
toteutumiseen ja kohta 9 sisältää säännökset ilmoitusten toimittamises-
ta, sopimuksen muuttamisesta, siirtämiskiellosta, sopimuksen voimas-
saolosta ja päättämisestä, lainvalinnasta ja riidanratkaisusta. 

Sopimuksen voimassaoloa ja päättämistä koskevassa kohdassa on to-
dettu, että sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 
allekirjoittaneet. Lisäksi siinä todetaan, että sopimus päättyy ilman eri 
toimenpiteitä, jos kohdassa 4. määritellyt sopimuksen toteuttamisen eh-
dot eivät ole täyttyneet 30.6.2017 mennessä, elleivät osapuolet ole 
muuta kirjallisesti sopineet. 

Museorakennuksen rakentamisen rahoitus ja valtiontukea koskevien säännösten soveltaminen
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Art in the City -ehdotuksen rakentamisen arvonlisäverottomat kustan-
nukset ovat Helsingin kaupungin laatimien laskelmien mukaan 130 mil-
joonaa euroa. Hanketta on suunniteltu sillä oletuksella, että rakentamis-
kustannusten arvonlisäverot eivät jää hankkeen kustannuksiksi. 

Kaupungin pääomasijoitus erillisyhtiön kautta kiinteistöosakeyhtiöön on 
80 miljoonaa euroa, jonka lisäksi kaupunki antaa kiinteistöosakeyhtiön 
ottamalle lainalle omavelkaisen takauksen. Näitä kaupungin panostuk-
sia on tarkasteltava myös valtiontukea koskevien säännösten nojalla. 
Valtiontukisäännöksien soveltamisalaan kuuluu julkisyhteisön varoista 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenval-
tioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimin-
taa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitusta-
vasta riippumatta. Kiinteistöosakeyhtiön toimintaa on pidettävä pääosil-
taan taloudellisena toimintana valtionapusäännösten tarkoittamassa 
mielessä, koska se vuokraa tiloja pääosin taloudellista toimintaa harjoit-
tavalle Tukisäätiölle.

Taloudellisen toiminnan ohella Helsinki Guggenheim museon toimintaa 
harjoittavalla Tukisäätiöllä on merkittävässä määrin tiloja ja toimintaa, 
jotka eivät ole luonteeltaan taloudellisia. Sopimuksen 6.3 alakohdissa a 
- c on kirjattu Tukisäätiölle velvoitteeksi tarjota ilmaisia toimintoja ja tilo-
ja. Ne muodostavat merkittävän osan museon tiloista ja niissä tapahtu-
va toiminta on luonteeltaan ei-taloudellista toimintaa. Ei-taloudellisen 
toiminnan piiriin kuuluvat myös museon kokoelmille varattavat tilat, ja 
osa konservoinnin tiloista. Ei-taloudellista toimintaa on edelleen mm. 
museon tuottama museopedagoginen ohjelma, kun sitä tarjotaan kävi-
jöille vähäistä maksua vastaan tai ilmaiseksi. Ei-taloudellisen toiminnan 
osuuden voidaan arvioida edustavan infrastruktuurista ja toiminnasta 
vähintään kahtakymmentä prosenttia. Jatkossa on selkeyden vuoksi 
käytetty kahtakymmentä prosenttia. 

Kiinteistöosakeyhtiön toiminta on taloudellista toimintaa vain siltä osin 
kuin tiloja vuokrataan Tukisäätiölle käytettäväksi taloudelliseen toimin-
taan. Kaupungin myöntämä tuki hankkeelle kuuluu valtiontukisääntöjen 
soveltamisalaan vastaavasti vain siinä määrin kuin se kattaa taloudelli-
seen toimintaan liittyvät kustannukset, jotka ovat tässä tapauksessa 
neljä viidesosaa kokonaiskustannuksista. Pääomasijoituksen osalta 
tuen määrä on siten enintään 64 miljoonaa euroa.

Takauksen sisältämä tuen määrä lasketaan siten, että kokonaisrahoi-
tuskustannusta, johon sisältyy lainan korko ja mahdollinen takausmak-
su, verrataan vastaavan takaamattoman lainan markkinahintaisiin ra-
hoituskustannuksiin. Erotus on tuen määrä. Tulevien vuosien rahoitus-
kustannukset on diskontattava nykyarvoon. Takauksen sisältämä val-
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tiontuen määrä voidaan laskea vasta, kun lainan ehdot ovat tiedossa. 
Tuen laskennallinen määrä olisi nykytilanteen perusteella arvioituna 30 
vuoden ajalta suuruusluokaltaan kaksi miljoonaa euroa.  Takauksen si-
sältämän valtiontuen määrää koskeva laskelma samoin kuin hankkee-
seen myönnettävän valtiontuen kokonaismäärä koskeva laskema tul-
laan sisällyttämään kaupunginhallituksen tätä kaupunginvaltuuston 
päätöstä koskevaan täytäntöönpanopäätökseen.

Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014(yleinen ryh-
mäpoikkeusasetus myöh. RPA) 55 artiklan mukaisena investointituke-
na kulttuurin ja kulttuurinperinnön edistämiseen. Tukikelpoisia kustan-
nuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin inves-
tointeihin liittyvät kustannukset. Tuen määrä ei saa ylittää tukikelpoisten 
kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Tuen ylittäessä tuki-
kelpoisten kustannusten ja investointien liikevoiton erotuksen, on tuki 
perittävä tältä osin takaisin.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella investointitukea saa myöntää 
enintään 100 miljoonaan euroa hanketta kohden. Pääomasijoituksena 
ja omavelkaisena takauksena annettavan tuen kokonaismäärä jää 100 
miljoonan euron. Raja ei ylity siinäkään tilanteessa, että valtio myöntää 
rakennushankkeelle vapautuksen arvonlisäverosta.

Tuen saajana on sekä pääomasijoituksen että takauksen osalta perus-
tettava kiinteistöosakeyhtiö. Kyseinen kiinteistöosakeyhtiö tulee kuulu-
maan Helsingin kaupunkikonserniin. Tuensaajaa kohtaan ei ole annettu 
sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksama-
tonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja 
sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä tuensaaja ole ryhmäpoikkeus-
asetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös 
muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen 
edellytykset.

Tuen myöntämisestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusase-
tuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön väli-
tyksellä sähköisesti. Ilmoitus tehdään, kun kiinteistöosakeyhtiö on pe-
rustettu ja perustaminen on todettu kaupunginhallituksen päätöksellä.

Museotoiminnan rahoitus ja valtiontukea koskevien säännösten soveltaminen

Taidemuseon arvioidut vuosittaiset tulot koostuvat pääsymaksuista, yri-
tysyhteistyön tuloista ym. museotoimintaan liittyvistä tuloista. Arvioitu 
omatoiminen tulonhankinta on 9,9 miljoonaa vuodessa. Laskelmat pe-
rustuvat oletukseen 550 000 vuosittaisesta kävijästä. 

Vuotuisiksi käyttömenoiksi on arvioitu 11,6 miljoonaa euroa. Suurimmat 
menoerät kertyvät näyttelytoiminnan kustannuksista (arviolta 3,2 mil-
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joonaa euroa) ja henkilöstökustannuksista (arviolta 3,9 miljoonaa eu-
roa). Lisäksi kokoelmahankintoihin on tehty 0.5 miljoonan varaus, joka 
ei sisälly toimintamenoihin.

Kaupungin osuus kiinteistön vuotuisista laskennallisista tilakustannuk-
sista on työryhmän muistiossa arvioitu noin 6,5 miljoonaksi euroksi. 
Laskelma perustuu arvioituihin rakentamisen kustannuksiin. Kustan-
nuksina on otettu huomioon 3 % korko, 3,3 % poistot, 0,5 miljoonan 
tontin vuokra kaupungille ja 0,9 miljoonan ylläpitokustannus. Tästä 
summasta katetaan myös yhtiöiden hallinnoinnin kustannukset. Kiin-
teistöosakeyhtiön tavoitteena ei tuottaa voittoa.

Valtiontukinäkökulmasta tällainen vastikkeettoman luovuttamisen kaut-
ta myönnettävä tuki kuuluu ns. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen sovel-
tamisalaan. Kyseessä on komission asetuksen N:o 651/2014 53 ar-
tiklan mukainen toimintatuki museon vuokrauskustannuksiin kulttuurin 
ja kulttuuriperinnön edistämiseksi.

Kaupungin kiinteistöosakeyhtiölle myöntämän tuen määrä sekä kiinteis-
töosakeyhtiön Tukisäätiölle myöntämän tuen määrä, yhteensä 6,5 mil-
joonaa euroa vuodessa ei ylitä 4 artiklan kynnysarvoa (50 miljoonaa 
euroa). Kaupungin myöntämästä toimintatuesta tehdään päätös siinä 
yhteydessä, kun kaupunki tekee sopimuksen tontin käyttöoikeuden luo-
vuttamisesta kiinteistöosakeyhtiön kanssa. Tuen myöntämisestä teh-
dään jälki-ilmoitus komissiolle.

Kiinteistöosakeyhtiö tekee päätöksen valtiontuen myöntämisestä Tuki-
säätiölle siinä yhteydessä, kun se tekee vuokrasopimuksen Tukisäätiön 
kanssa. Kiinteistöosakeyhtiön tulee tehdä tuen myöntämisestä jälki-il-
moitus komissiolle. Tässä vaiheessa kiinteistöosakeyhtiön tulee hank-
kia vuokran määrästä riippumattoman asiantuntijan lausunto.

Jatkovalmistelu

Hankkeen toteuttaminen ehdotetulla tavalla tuo mukanaan merkittävän 
määrän yksityistä rahoitusta. Mallissa katetaan yksityisellä rahoituksella 
sekä museon omilla tuloilla yli puolet museon vuotuisista toimintame-
noista. Jos laskelmassa eriytetään tilakustannukset, niin toimintame-
noista katetaan yksityisellä rahoituksella ja museon omilla tuloilla yli 
kahdeksankymmentä prosenttia. Guggenheim Helsinki -museo toisi to-
teutuessaan kaupungille merkittäviä tuottoja. Hankkeesta tehtyjen sel-
vitysten perusteella sen positiiviset vaikutukset matkailulle ovat huo-
mattavat ja kestävät. Lisäksi hanke elävöittää kaupunkia ja hyödyttää 
myös olemassa olevia kulttuuritoimijoita.

Museon toiminnan valmistelun on tarkoitus alkaa heti, kun edellytykset 
sopimuksen allekirjoittamiselle ovat täyttyneet. Rakennusaikana mu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 25 (88)
Kaupunginhallitus

Sj/1
07.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

seon toiminta keskittyisi tulevan ohjelmiston suunnitteluun ja toteutuk-
seen sekä yleisösuuntaisten ohjelmien toteuttamiseen sekä Suomessa 
että ulkomailla. Kokonaisuus toteutettaisiin rakennusaikana yhteistyös-
sä Solomon R. Guggenheim -säätiön kanssa.

Kuten edellä todettiin, hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että 
museon rakentamiseen liittyvät arvonlisäverot eivät jää hankkeen kus-
tannukseksi. Tarkoituksena on saada ratkaisu tässä asiassa vuoden-
vaihteeseen mennessä.

Jos kaupunginvaltuusto päättää osaltaan sitoutua Guggenheim Helsin-
ki -taidemuseohankkeeseen, ja päättää omavelkaisen takauksen anta-
misesta, jatkuu hankkeen valmistelu kaupungin eri virastoissa yhteis-
työssä Tukisäätiön kanssa. Kokonaisuuden kannalta keskeisiä valmis-
teltavia asioita ovat säätiön ja kaupungin yhdessä omistaman erillisyh-
tiön perustaminen siihen liittyvine asiakirjoineen. Yhtiöjärjestyksen ja 
osakassopimuksen valmistelussa tullaan nojatumaan yleisiin yhtiöoi-
keudellisiin periaatteisiin. Yhtiöjärjestys ja osakassopimus tullaan tuo-
maan myöhemmin erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupungin rahoitus rakennushankkeelle ja vuotuisille tilakustannuksille 
tullaan osoittamaan vuosittaisissa tulo- ja menoarvioissa. 

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että jos kaupunginvaltuusto päättää osal-
taan hyväksyä kaupungin ja Tukisäätiön välisen sopimuksen, kaupun-
gin osallistumisen edellytykset täyttyvät, niin kaupunginhallitus tulee ke-
hottamaan 

 kaupunginkansliaa vastaamaan kaupungin puolesta erillisyhtiön pe-
rustamista koskevasta valmistelusta ja tarvittaessa erillisyhtiön osa-
kassopimuksen valmistelusta sekä tuomaan yhtiön perustamiseen 
liittyvät asiakirjat kaupunginhallituksen päätettäväksi 

 kaupunginkansliaa ottamaan talousarviota valmistellessaan huo-
mioon hankkeen tarvitsemat määrärahat 

 kaupunkisuunnitteluvirastoa vastaamaan tarvittavan kaavamuutok-
sen valmistelusta ja

 kaupunginkansliaa huolehtimaan takaussitoumuksen valmistelusta, 
sen sisältämän tuen laskemisesta ja tukea koskevan ilmoituksen te-
kemisestä ja takaussitoumuksen allekirjoittamisesta

sekä oikeuttamaan kaupunginjohtajaa tekemään osapuolten väliseen 
sopimukseen vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan sopimuksen, kun 
sopimuksen kohdan 4. mukaiset edellytykset ovat täyttyneet.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Sari-Anna Pennanen, Johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi
Henri Kähönen, Elinkeinoasiamies, puhelin: 310 25020

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Guggenheim Tukisäätiön ja kaupungin välinen sopimus
2 GuggenheimHelsinki_MoreauKusunoki_Concept_Narrative
3 Guggenheim-museon talousarvio
4 Guggenheim-museon hallinnointimalli
5 Guggenheim-museohanketta koskeva työryhmämuistio
6 Guggenheim-museon aikataulu
7 Guggenheim-museon yksityiset_rahoittajat
8 Guggenheim Helsinki – Arvio hankkeen taloudellisista vaikutuksista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Säätiö Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 964
V 16.11.2016, Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuin-
kerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7)

HEL 2016-010504 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) asema-
kaavan muutokseen nro 11560 sisältyvät asuntotontit 43233/6 ja 7 lau-
takunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seu-
raavin ehdoin:

1

Vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona toteutettavan tontin 
43233/6 ja vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona toteutettavan 
tontin 43233/7 vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 31 euroa.

Tonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peri-
tään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan sisällyttä-
mään vapaarahoitteisena vuokra-asuntuotantona toteutettavan tontin 
43233/6 vuokrasopimukseen tontin ostovelvoitetta koskevat seuraavat 
ehdot:

1
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Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin 43233/6 kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika on alka-
nut.

2

Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille rakenne-
tut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään kymmenen 
vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

3

Kauppahinta ostovelvoitetta täyttäessä perustuu virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan rakennu-
soikeuden yksikköhintaan 34 euroa/k-m² vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elin-
kustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun yksikköhinnan 
mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka saa-
daan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,13 (8/2016, ind. 
1913).

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peri-
tään samaa kauppahintaa kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
osalta. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien 
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

4

Tontin kokonaiskauppahinta määritetään vuokrasopimuksen mukaisen 
vuokran määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän ja edellä 
mainitun yksikköhinnan mukaan.

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa, poikkeamispäätöksessä tai asemakaavan muutok-
sessa ylittää mainitun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran määrit-
tämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu kerrosala-
määrä muutoin ylitetään, määritetään kokonaiskauppahinta tämän pe-
rusteella.
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5

Vuokrasopimus laaditaan siihen sisällytettävän ostovelvoitteen vuoksi 
noudattaen maakaaren 2 luvun 1 §:n kiinteistön kauppaa koskevia 
muotosäännöksiä.

6

Muutoin kaupassa noudatetaan pitkäaikaiseen maanvuokrasopimuk-
seen sisällytettyjä ehtoja ja mahdollisesti kiinteistölautakunnan päättä-
miä lisäehtoja.

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
tonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen vuokraus- ja 
myyntiperusteisiin vähäisiä tarkistuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Herttoniemen Roihuvuoresta varatulle kahdelle asuinkerrostalotontille 
esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet. Lisäksi toisen, vapaara-
hoitteisena vuokra-asuntotuotantona toteutettavan tontin maanvuokra-
sopimukseen esitetään sisällytettävän tontin ostovelvoitetta koskevat 
ehdot.

Esittelijän perustelut

Tonttien aiempi käyttö ja varauspäätöksen tausta
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Roihuvuoren keskustassa on ollut pitkäaikaisesti vuokrattuna kaksi 
tonttia, asemakaavan mukainen liikerakennusten tontti 43233/1 Kiin-
teistö Oy Roihuvuoren Palvelutalolle ja tontti 43233/2 Roihuvuoren 
Lämpö Oy:lle.

Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle on varattu tonttien alue asuntohank-
keiden suunnittelua varten vuoden 2018 loppuun. Varaus on perustu-
nut siihen, että yhtiö on neuvotellut tonttien vuokralaisten kanssa tont-
tien vapauttamisesta nykyisistä maanvuokrasopimuksista. 

Neuvottelujen tuloksena yhtiö on tehnyt tontteja vuokraavien yhtiöiden 
kanssa esisopimukset, joiden mukaan Pohjola Rakennus Oy Uusimaa 
ostaa Kiinteistö Oy Roihuvuoren Palvelutalon koko osakekannan ja 
Roihuvuoren Lämpö Oy:n osin varausalueelle sijoittuvan vuokraoikeu-
den.

Tonttien alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle tehtiin, 
kun tavoitteena oli uusia vuokrattujen tonttien maankäyttö asumiseen, 
ja sen edellytyksenä oli, että yhtiö pääsisi nykyisten vuokralaisten kans-
sa sopimukseen tonttien vapauttamisesta uuteen tarkoitukseen.

Varauspäätös

Kaupunginhallituksen 4.4.2016 (307 §) tekemässä silloista tonttia 
43233/5 koskeneessa varauspäätöksessä edellytettiin mm. seuraavaa: 

-  Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varau-
salueelle vapaarahoitteista ja sääntelemätöntä omistusasuntotuotan-
toa. Kuitenkin enintään noin 30 % tontille toteutettavasta kerrosalasta 
voidaan toteuttaa vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona.

-  Omistusasuntotuotantona toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vä-
hintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai 
enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 
70 hm².

-  Varaus tulee voimaan ehdolla, että varauksensaaja tekemiensä esi-
sopimusten mukaisesti hankkii nimiinsä Kiinteistö Oy Roihuvuoren Pal-
velutalon koko osakekannan, koska yhtiö hallitsee maanvuokrasopi-
muksen nojalla varattuun tonttiin sisältyvää tonttia 43233/1, ja Roihu-
vuoren Lämpö Oy:ltä yhtiön Helsingin kaupungilta vuokraaman tontin 
43233/2 maanvuokrasopimuksen.

Varauspäätöksen muutos ja yhteistyökumppanin valinta

Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö päätti 7.6.2016 (106 §) 
muuttaa tontin 43233/5 varauspäätöstä siten, että tontin 43233/2 vuok-
raoikeus voidaan hankkia myös varauksensaajan määräämän yhtiön 
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omistukseen. Päätöksen mahdollistamana vuokraoikeus on hankittu 
Kiinteistö Oy Roihuvuoren Palvelutalon nimiin.

Samalla tonttiosaston osastopäällikkö päätti hyväksyä Pohjola Raken-
nus Oy:n yhteistyökumppaniksi vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
osalta VVO Kodit Oy:n.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuonna 2007 voimaan tulleen ase-
makaavan mukaan tontti 43233/5 kuuluu asuinkerrostalojen korttelialu-
eeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 8 000 k-m². 

Tontille on sittemmin viime kesäkuussa hyväksytty tonttijako, jolla ton-
tista 43233/5 muodostettiin tontit 43233/6 ja 7.

Tontille 43233/6 on tonttijaon myötä osoitettu asuinrakennusoikeutta 
1 870 k-m² ja liikerakennusoikeutta 50 k-m². Rakennusoikeus on yh-
teensä 1 920 k-m².

Tontille 43233/7 on osoitettu asuinrakennusoikeutta 5 130 k-m²  (3 430 
+ 1 700) ja liikerakennusoikeutta 950 k-m². Rakennusoikeus on yhteen-
sä 6 080 k-m². 

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä nro 1.

Vuokraus- ja hinnoitteluperusteet

Tonttien hinnoittelun yhdeksi perusteeksi todettiin vertailun vuoksi, että 
kaupunginvaltuusto oikeutti 24.4.2013 (129 §) kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Herttoniemenrannasta asuntotontin (AK) 43011/30 pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaa 34 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. 
Kyseinen tontti on vuokrattu vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa 
varten. Muutoin lähialueelta ei lähivuosina ole luovutettu tontteja uudis-
tuotantoon.

Ottaen huomioon nyt kyseessä olevien tonttien vertailukohteesta eriävä 
sijainti ja jäljempänä mainitut seikat esitetään vapaarahoitteisena vuok-
ra- ja omistusasuntotuotantona toteutettavien asuntotonttien 43233/6 ja 
7 vuosivuokrat määrättäviksi pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 31 euroa.

Lisäksi vuokrausperusteessa on huomioitu se, että vuokralaisen on tul-
lut hankkia omistukseensa tonttien alueilla aiemmin olleet vuokraoikeu-
det / vuokraoikeuden haltijan osakkeet saadakseen varauksen tonttiin. 
Vuokralainen vastaa siten myös rakennusten purkamisesta ja aiemmin 
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vuokratuilla alueilla mahdollisesti ilmenevästä pilaantuneesta maape-
rästä tai pohjavedestä.

Tontin 43233/7 käyvästä arvosta on myös hankittu ulkopuolinen asian-
tuntija-arvio, joka vastaa nyt ehdotettavaa vuokraus- ja myyntiperustet-
ta.

Tonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perit-
täisiin asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Esitetty vuokrausperuste vastaa nykyarvoltaan (8/2016, ind. 1913) noin 
593 euron kerrosneliömetrihintaa.

Asuntotonttien maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuk-
siin olisi tällöin noin 2,4 euroa/as-m²/kuukausi.

Asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa asema-
kaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosa-
lan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, joka mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi 
31.12.2075.

Ostovelvoite ja kauppahinta

Vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona toteutettava tontti esite-
tään myytävän. Tonttia ei ole kuitenkaan tarvetta myydä heti, vaan tont-
ti vuokrattaisiin ensin ja myynti toteutettaisiin myöhemmin.

Tontin maanvuokrasopimukseen esitetään tämän vuoksi sisällytettävän 
ostovelvoitetta koskevat ehdot. Niiden mukaan tontti olisi ostettava kah-
den vuoden kuluessa tonttia koskevan vuokrasopimuksen mukaisen 
vuokra-ajan alkamisesta. Tällöin tontin kauppakirjaan sisällytettäisiin 
muun ohella 10 vuoden vuokra-asuntokäyttövelvoitetta koskeva ehto.

Omistusasuntoina toteutettavaa tonttia ei ole tarkoitus myydä.

Kauppahinta ostovelvoitetta täytettäessä perustuisi virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan raken-
nusoikeuden yksikköhintaan 34 euroa/k-m² vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen osalta.

Rakennusoikeuden yksikköhinta olisi siten noin 1,1 -kertainen tontin 
vuokrausperusteena käytettävään yksikköhintaan (31 euroa/k-m²) näh-
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den, mikä on kaupunginhallituksen osto-optiota koskevan periaatepää-
töksen 1.3.2010 (251 §) mukainen.

Kaupan perusteena käytettävä yksikköhinta vastaa nykyarvoltaan 
(8/2016, ind. 1913) noin 650 euron kerrosneliömetrihintaa.

Kauppahinta määräytyisi kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elin-
kustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun yksikköhinnan 
mukaan. Kaupungilla olisi kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä 
vähintään edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, 
joka saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,13 
(8/2016, ind. 1913).

Lopuksi

Varaus- ja vuokrausjärjestely, jonka lopputuloksena rakennusyhtiö on 
saanut neuvoteltua tonttien vapauttamisesta asuntorakentamiseen, 
mahdollistaa jo pitkään voimassa olleen asemakaavamuutoksen toteut-
tamisen valmiin kunnallistekniikan ääreen erinomaiselle paikalle Roihu-
vuoren keskustaan.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.10.2016 § 915

HEL 2016-010504 T 10 01 01 02

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely
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24.10.2016 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu 
asiasta oli alkanut.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.10.2016 § 405

HEL 2016-010504 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 91/676 503, Tulisuontie 1 ja Roihuvuorentie

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokramaan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttonie-
mi) asemakaavan muutokseen nro 11560 sisältyvät asuntotontit 
43233/6 ja 7 lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona toteutettavan tontin 
43233/6 ja vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona toteutettavan 
tontin 43233/7 vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerros-
neliömetrihintana 31 euroa.

Tonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perit-
tään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
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B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan sisällyttämään vapaarahoitteisena vuokra-asuntuotantona toteu-
tettavan tontin 43233/6 vuokrasopimukseen tontin ostovelvoitetta kos-
kevat seuraavat ehdot:

1

Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin 43233/6 kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika on alka-
nut.

2

Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille rakenne-
tut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään kymmenen 
vuotta rakennuksen käyttöönotosta.

3

Kauppahinta ostovelvoitetta täyttäessä perustuu virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan rakennu-
soikeuden yksikköhintaan 34 euroa/k-m² vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen osalta.

Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elin-
kustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun yksikköhinnan 
mukaan.

Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka saa-
daan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,13 (8/2016, ind. 
1913).

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peri-
tään samaa kauppahintaa kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
osalta. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien 
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
kauppahintaa.

4

Tontin kokonaiskauppahinta määritetään vuokrasopimuksen mukaisen 
vuokran määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän ja edellä 
mainitun yksikköhinnan mukaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 36 (88)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
07.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa 
rakennusluvassa, poikkeamispäätöksessä tai asemakaavan muutok-
sessa ylittää mainitun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran määrit-
tämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu kerrosala-
määrä muutoin ylitetään, määritetään kokonaiskauppahinta tämän pe-
rusteella.

5

Vuokrasopimus laaditaan siihen sisällytettävän ostovelvoitteen vuoksi 
noudattaen maakaaren 2 luvun 1 §:n kiinteistön kauppaa koskevia 
muotosäännöksiä.

6

Muutoin kaupassa noudatetaan pitkäaikaiseen maanvuokrasopimuk-
seen sisällytettyjä ehtoja ja mahdollisesti kiinteistölautakunnan päättä-
miä lisäehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 965
V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honka-
salon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta oh-
jeistuksesta

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettujen Thomas Wallgrénin 
ja Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kappaleen 16 toinen lause korvataan kuulumaan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistusta kriisimajoitukseen muutetaan si-
ten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön hätä-
majoitus järjestetään perustuslain vaatimalla tavalla kaikille kansalai-
suudesta, kotipaikasta ja oleskelulupastatuksesta riippumatta.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään kpl 18 loppuun:

Kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tiiviisti seuraa-
maan hätämajoituksen toimivuutta liikkuvan väestön kysymyksiin eri-
koistuneiden järjestöjen ja kansalaistoimijoiden kanssa sekä reagoi-
maan välittömästi mahdolliseen palvelutarpeen kasvuun.

Kannattaja: Pilvi Torsti

1. äänestys:
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Silvia Modig, Osku 
Pajamäki, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuomi-
nen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen ää-
nin 4 - 11.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Silvia Modig, Osku 
Pajamäki, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuomi-
nen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 
4 - 11.

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon ja Sanna Vesikansan 
vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
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Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettujen Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettujen Thomas Wallgrénin 
ja Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutetut Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo sekä 32 muuta 
valtuutettua esittävät aloitteessaan hätämajoituksen järjestämisessä 
noudatettavan ohjeistuksen täsmentämistä ja hätämajoituksen riittävän 
tarjonnan varmistamista.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, kahdeksan kuukauden kuluessa 
aloitteen jättämisestä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.9.2016 jättää asian pöydäl-
le ja samoin edelleen kokouksessaan 19.9.2016, niin että asia tuodaan 
uudelleen käsittelyyn viimeistään 31.10.2016. Samalla kaupunginhalli-
tus pyysi, että oikeusasiamiestä pyydetään kiirehtimään lausuntoaan.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan antamaan lau-
suntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa voimassa 
oleva lainsäädäntö ja virastojen omat sisäiset ohjeet. Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveysviraston sisäistä toiminnan ohjetta ’’Oleskelulu-
vattomien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus’’ sovelletaan kolmannen 
maan kansalaisiin, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA 
kansalaisiin, jotka ovat oleskelleet yhtä jaksoisesti Suomessa alle viisi 
vuotta ja joilla ei ole vielä oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oles-
keluoikeuden rekisteröintitodistukseen. Hätämajoituksella tarkoitetaan 
Helsingin kaupungin sisäisessä ohjeessa viimesijaista ratkaisua asun-
non puutteesta johtuvassa akuutissa hätätilanteessa.
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Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankki-
maan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Säännöksessä on kyse ihmisar-
voisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja elin-
kyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestäminen 
jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöitä. 
Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamisedelly-
tykset on selvitettävä yksilöllisellä tarvehankinnalla.

Tilapäisen majoituksen tarve arvioidaan yksilöllisen tarveharkinnan pe-
rusteella pääsääntöisesti sosiaalipäivystyksessä, alueellisissa sosiaali-
työn tai -ohjauksen toimipisteissä. Sosiaalipäivystyksessä arvioidaan 
kaikkien sinne saapuvien tilanne niin hyvin kuin se on päivystyksellises-
ti mahdollista. 

Omana toimintana sosiaali- ja terveysvirasto järjestää asuntoa vailla 
oleville henkilöille tilapäismajoitusta Hietaniemenkadun palvelukeskuk-
sen asumispäivystyksessä. Se on matalan kynnyksen palveluyksikkö, 
jossa on paikkoja 52 henkilölle. Paikkamäärä voidaan tilapäisesti ylittää 
noin kymmenellä hengellä Pelastuslaitoksen luvalla. 

Oman toiminnan lisäksi Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen 
liittyvää tilapäis- ja kriisimajoitusta yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosi-
aali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisimajoituksen palveluntuotta-
jat. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 (§ 276) valita palve-
luntuottajiksi oman toiminnan lisäksi neljä eri palveluntuottajaa. Valituil-
la palveluntuottajilla on mahdollisuudet vastata tarpeeseen myös lyhy-
taikaisesti ja nopeasti. Oman ja ostopalvelutoiminnan lisäksi järjestöt 
seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat järjestävät erilaista tu-
kea ja avustustoimintaa asuntoa vailla oleville henkilöille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tukee kolmannen sektorin toimijoita 
myöntämällä avustuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja sää-
tiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveysviraston 
palveluja.  Esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä, liikku-
valle väestönosalle tarkoitettu päiväkeskus tarjoaa peseytymis- ja pyy-
kinpesumahdollisuudet, ruokailua ja opastusta ja ohjausta asiakkaiden 
omalla kielellä sekä pienet sairaanhoitomahdollisuudet. Kaupunki tukee 
tätä toimintaa järjestöavustuksella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi kokouksessaan 15.12.2015 § 
373 järjestöavustuksia niiden vuoden 2016 toimintaan. Samassa yhtey-
dessä sosiaali- ja terveyslautakunta osoitti enintään 100 000 euroa 
vuodelle 2016 myönnettäväksi sosiaalista koheesiota edistävään jal-
kautuvaan työhön virastopäällikön päätöksen mukaisesti.
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Sosiaali- ja terveysvirastosta saadun tiedon mukaan Helsingissä val-
mistellaan eri toimijoiden yhteistä hanketta, jonka yhtenä toimenpiteenä 
on hätämajoituksen järjestäminen Helsingissä ilman oleskelulupaa ole-
ville henkilöille talvikuukausien ajaksi. 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on 17.10.2016 hakenut 26 891 
euron avustusta sosiaali- ja terveysvirastolta vuodelle 2016 liikkuvan 
väestön hätämajoitukseen. Hätämajoitusta on tarkoitus järjestää yhteis-
työssä Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonia yksikön kanssa 
Hermannin diakoniatalossa tai Diakonissalaitoksen Munkkisaaren tilois-
sa talvikuukausien aikana vuosina 2016 - 2017. Va. virastopäällikkö on 
päätöksellään 26.10.2016 hyväksynyt haetun avustuksen Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiölle liikkuvan väestön hätämajoituksen järjes-
tämiseksi vuodelle 2016. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustusten hakuaika vuodelle 
2017 oli 1.– 30.9.2016. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on anonut 
sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta myös vuodelle 2017. Hake-
mus on parhaillaan käsittelyssä sisältäen useita avustuksen käyttötar-
koituksia, joista yksi on liikkuvan väestön tilapäisen hätämajoituksen 
jatkaminen vuonna 2017. Hakemus viedään lautakunnan päätettäväksi 
loppuvuodesta 2016. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle jätettyjen kantelujen johdosta 
kaupunginhallitus on antanut lausunnon 25.4.2016 § 401. Sosiaali- ja 
terveysviraston ohjeistusta kriisimajoitukseen muutetaan tarvittaessa, 
kun apulaisoikeusasiamiehen antama päätös asiasta on saatu ja jos se 
päätöksen mukaan on aiheellista. 

Kaupunginhallitus esitti lausunnossaan 25.4.2016 eduskunnan apulai-
soikeusasiamiehelle lisäksi toivomuksen asian ripeästä käsittelystä, jot-
ta kaupunginhallitus ehtii ryhtyä mahdollisiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
ennen ensi talvea.

Kaupunginhallitus toteaa, että apulaisoikeusasiamiehen kantelusta te-
kemän ratkaisun jälkeen hätämajoituksen järjestämistä koskevat kau-
pungin toimenpiteet tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettujen Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 945

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.10.2016 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Tatu Rauhamäki:

Pöydälle viikoksi.

Kannattaja: Lasse Männistö

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Tatu Rauhamäen pöydällepanoehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Ei-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle äänin 2 - 13.

19.09.2016 Pöydälle
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12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2016 § 115

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

''Hätämajoituksen järjestämiseen on Helsingin kaupungilla olemassa 
oma sisäinen ohjeistus. Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa lisäksi voi-
massa oleva lainsäädäntö. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvi-
raston sisäistä toiminnan ohjetta ’’Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten 
tilapäinen majoitus’’ sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin, joilla ei 
ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA kansalaisiin, jotka ovat oles-
kelleet yhtä jaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä oi-
keutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröintito-
distukseen. 

Hätämajoituksella tarkoitetaan Helsingin kaupungin sisäisessä ohjees-
sa viimesijaista ratkaisua asunnon puutteesta johtuvassa akuutissa hä-
tätilanteessa. 

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankki-
maan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  Säännöksessä on kyse ihmi-
sarvoisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja 
elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestämi-
nen jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöi-
tä. Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamise-
dellytykset on selvitettävä yksilöllisellä tarvehankinnalla. 

Sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysy-
mys henkilön tilapäisestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, 
jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta an-
netun lain 4 §:n mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuol-
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lon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yh-
dessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toi-
mintaa hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja valtiolta, toi-
selta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä 
palvelujen tuottajalta sekä antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin. 

Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen liittyvää tilapäismajoitusta 
oman toiminnan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosiaali- ja ter-
veysvirasto on kilpailuttanut kriisimajoituksen palveluntuottajat. Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti kriisi- ja tilapäismajoi-
tuksen hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteistyössä hankintakes-
kuksen kanssa päätöksellään 12.5.2015 (§ 161)  sosiaali- ja terveys-
lautakunnan hyväksyttyä hankinnan periaatteet ja ehdot. Tarjouspyyn-
nössä ja sen palvelukuvauksessa asetettujen laadullisten vähimmäis-
vaatimusten nähtiin takaavan hankittavalle palvelulle riittävän laatuta-
son, joten tarjousvertailussa vertailuperusteena oli halvin hinta. Sosiaa-
li- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 (§ 276) valita palveluntuottajiksi 
oman toiminnan lisäksi neljä eri palveluntuottajaa. Valituilla palvelun-
tuottajilla on mahdollisuudet vastata tarpeeseen myös lyhytaikaisesti ja 
nopeasti. Kilpailutettu kriisimajoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätä-
majoituksen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että 
tulevissa kilpailutuksissa huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa 
saada lisämajoituskapasiteettia nopeasti käyttöön.

Järjestöjen edustajilta saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta 
tarvitseville ei ole järjestynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta ilmaisee huolensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen 
riittävyydestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa 
ohjeistusta muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausun-
tonsa, kuitenkin ennen ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uh-
kaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingis-
sä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoituk-
seen ei saa poistua, vaikka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löyde-
tään toimiva ratkaisu ennen seuraavaa talvea.

Helsingin kaupunki kouluttaa ja tiedottaa henkilöstöään säännöllisesti. 
Säännöllisen koulutuksen ja tiedottamisen kautta varmistutaan henki-
löstön osaamisesta myös hätämajoituksen järjestämisen osalta.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunki järjestää hätämajoitusta lainsäädännön mukaisesti. 
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttä-
mää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  
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Kolmannen maan kansalaisille sekä EU/ETA kansalaisille, jotka ovat 
oleskelleet yhtäjaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä 
oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröinti-
todistukseen, järjestetty hätämajoitus ei vaikuta helsinkiläisten asunnot-
tomien mahdollisuuteen saada tarvitsemaansa hätämajoitusta."

Käsittely

17.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 5 muotoon ”Sosiaali- ja terveysvi-
raston järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäi-
sestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen tervey-
tensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 7 loppuun teksti ”Kilpailutettu kriisi-
majoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. So-
siaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa 
huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasi-
teettia nopeasti käyttöön.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 8 muotoon ”Järjestöjen edustajilta 
saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjes-
tynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huo-
lensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 9 muotoon ”Sosiaali- ja terveyslau-
takunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan 
eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen 
ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa vält-
tämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansa-
laisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaik-
ka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeä-
nä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu en-
nen seuraavaa talvea.”
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Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappaleen 12 viimeinen virke. ("Hätämajoi-
tus on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta tarvit-
seville.")

Kannattaja: Laura Nordström

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 5 muotoon ”Sosiaali- ja terveysviraston 
järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäisestä ja 
viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja 
turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.” 

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 7 loppuun teksti ”Kilpailutettu kriisima-
joitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. Sosi-
aali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa 
huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasi-
teettia nopeasti käyttöön.”

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
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Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 8 muotoon ”Järjestöjen edustajilta saa-
dun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjestynyt 
hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huolensa 
tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.”

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuori-
nen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 4 (1 tyhjää).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 9 muotoon ”Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan 
eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen 
ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa vält-
tämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansa-
laisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaik-
ka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeä-
nä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu en-
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nen seuraavaa talvea.”

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 10 - 3.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleen 12 viimeinen virke. ("Hätämajoitus 
on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta tarvitsevil-
le.")

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuori-
nen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 4.

Esittelijä Juha Jolkkonen jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen: 
"Kaupunginhallitus on 25.4.2016 antanut eduskunnan apulaisoikeusa-
siamiehelle lausuntonsa hätämajoituksen järjestämistä koskevien kan-
telujen johdosta. Ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa toimintakäytäntö-
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jä tai -ohjeita ainakaan ennen kuin tiedetään, antaako eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu siihen aihetta."

03.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marianne Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

marianne.lindqvist(a)hel.fi
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§ 966
Työnantajan edustajien ja asiantuntijajäsenten nimeäminen kaupun-
gin henkilöstötoimikuntaan määräajaksi

HEL 2016-004324 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan työ-
nantajan edustajiksi 31.5.2017 saakka seuraavat henkilöt:

 uudeksi puheenjohtajaksi ja varsinaiseksi jäseneksi kansliapäällikkö 
Sami Sarvilinnan sekä hänen varajäsenekseen kaupunginkanslian 
hallintojohtaja Juha Summasen 

 varsinaiseksi jäseneksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin ja hänen 
varajäsenekseen talousarviopäällikkö Matti Malisen 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä tulevat toimialajohtajat henkilös-
tötoimikunnan asiantuntijajäseniksi heidän aloittaessaan viranhoidon 
31.5.2017 saakka.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnasta kunnissa annet-
tu laki (449/2007) edellyttää, että kunnissa on yhteistoimintaelin, jonka 
toimikausi on neljä vuotta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuk-
sen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 3.3.2008, 
285 §. Sopimus on tullut voimaan 1.4.2008.

Johtamisjärjestelmän ja kaupungin organisaation uudistumisen myötä 
myös kaupungin yhteistoimintajärjestelmää uudistetaan 1.6.2017 al-
kaen.  Tämän vuoksi nykyisen henkilöstötoimikunnan toimikausi kestää 
31.5.2017 asti. 
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Kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupunginhallitus nime-
ää henkilöstötoimikuntaan työantajan edustajiksi puheenjohtajan ja viisi 
jäsentä varajäsenineen johtavista viranhaltijoista siten, että kaupungin 
henkilöstö- ja rahoitusjohto tulevat edustetuiksi. 

Kaupungin henkilöstötoimikunta on 21.10.2016 kokouksessaan toden-
nut, että työantajan edustajien määrä voi olla sopimuksesta poiketen 
suurempikin, jotta kaupungin rahoitusjohdon edustus henkilöstötoimi-
kunnassa varmistuu myös jatkossa. Johtamisjärjestelmäuudistuksen 
valmisteluvaiheesta johtuen on lisäksi katsottu tarpeelliseksi nimetä 
henkilöstötoimikuntaan asiantuntijajäseniksi uudet toimialajohtajat hei-
dän aloittaessaan tehtävänsä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Henkilöstötoimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 453

HEL 2016-004324 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan työ-
nantajan edustajiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen 
1.5.2016-31.5.2017 seuraavat henkilöt:

varsinainen jäsen
1. va. kansliapäällikkö Tuula Saxholm (Kaupunginkanslia), puheenjohtaja
2. henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi (Kaupunginkanslia)
3. työterveysjohtaja Tiina Pohjonen (Työterveys Helsinki)
4. virastopäällikkö Juha Jolkkonen (Sosiaali- ja terveysvirasto)
5. virastopäällikkö Mikko Aho (Kaupunkisunnitteluvirasto)
6. toimitusjohtaja Timo Martiskainen (Stara)
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varajäsen
1. vs. rahoitusjohtaja Matti Malinen (Kaupunginkanslia)
2. yksikön päällikkö Asta Enroos (Kaupunginkanslia)
3. työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä (Kaupunginkanslia)
4. osastopäällikkö Tiina Mäki (Sosiaali- ja terveysvirasto)
5. opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen (Opetusvirasto)
6. virastopäällikkö Jaakko Stauffer (Kiinteistövirasto)

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi
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§ 967
Kaupunginvaltuuston 2.11.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.11.2016 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
5 Kaupunginhallitus päätti kehottaa asuntolautakuntaa toimitta-

maan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilö-
rekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
  
 Tiedoksi asuntolautakunnalle sekä Taloushallintopalvelut-lii-

kelaitokselle.
  
6 Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.
  
7 Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon sosiaali- ja terveys-

ministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluon-
noksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi 
kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisena.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtiovarainministeriölle 

sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.
  
 Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän 

asian osalta heti.
  
11 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8 Tiedoksi opetusvirastolle.
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12 ja 13 Aloitteet sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

3 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin poliisilaitoksel-
le, Finavia Oyj:lle sekä Puolustusvoimien 1. logistiikkaryk-
mentille.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnit-

teluvirastolle, kaupunginmuseolle, kiinteistövirastolle, yleisten 
töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, ympäristölauta-
kunnalle ja pelastuslautakunnalle.

  
9 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Säh-
köverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kun-
tayhtymälle ja Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu.

  
 Tiedoksi kaupunkisunnitteluvirastolle, kaupunginmuseon joh-

tokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölauta-
kunnalle, kiinteistövirastolle, pelastuslautakunnalle, yleisten 
töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4 Kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa 
apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutus-
sopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut 
tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäiset muu-
tokset.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä siirtyvälle henkilöstöl-
le.

  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja ter-
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veysvirastolle, kaupunginkanslialle sekä Taloushallintapalve-
lut –liikelaitokselle.

  
14 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 968
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni 31.10.2016
- johtamisen 31.10.2016
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
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henkilöstökassatoimikunta  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 969
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

vs. kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 970
Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden lunastaminen Oy Gar-
denia-Helsinki Ab:ltä ja kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä

HEL 2016-010279 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota 10.10.2016 tekemänsä päätöksen § 
877 ja päätti seuraavaa:

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa allekirjoittamaan 
liitteenä olevien luonnosten mukaiset kauppakirjat ja tekemään niihin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja huolehti-
maan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteis-
tä.

-  hyväksyä Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden ostamisen Oy 
Gardenia-Helsinki Ab:ltä ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta 
Oy:ltä seitsemänkymmenen (70) euron kauppahinnalla liitteenä olevien 
kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla. Kummaltakin yhtiöltä ostetaan nii-
den hallussa oleva yksi osake.

- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksa-
maan osakkeiden kauppahinnat sekä kauppaan liittyvät varainsiirtove-
rot talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakekauppakirjaluonnos  Oy Gardenia - Helsinki Ab.pdf
2 Osakekauppakirjaluonnos Linja-autotoiminta Oy.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus päätti 10.10.2016 § 877 Helsingin Konsernihankinta 
Oy:n osakkeiden ostamisesta Oy Gardenia - Helsinki Ab:ltä ja Helsin-
gin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä. Päätöksestä puuttuivat liitteet, 
joihin päätöksessä viitattiin. Päätösehdotukseen on nyt lisätty nämä liit-
teet. Päätös korjataan tekemällä uusi päätös. 

Oy Gardenia-Helsinki Ab on asetettu 4.9.2015 selvitystilaan yhtiön toi-
minnan alas ajamiseksi ja tultaneen lähiaikoina purkamaan. Yhtiön sel-
vitysmies, joka hoitaa yhtiön asioita selvitystilan aikana ja tilintarkastaja 
ovat antaneet hyväksynnän ehdotetulle kaupalle.

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n koko liiketoiminta myytiin 
14.12.2015 eikä yhtiö harjoita enää varsinaista liiketoimintaa. Yhtiön 
hallitus päätti 30.9.2016 hyväksyä osakkeen myynnin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakekauppakirjaluonnos  Oy Gardenia - Helsinki Ab.pdf
2 Osakekauppakirjaluonnos Linja-autotoiminta Oy.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 877

HEL 2016-010279 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti: 

-  hyväksyä Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeiden ostamisen Oy 
Gardenia-Helsinki Ab:ltä ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta 
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Oy:ltä seitsemänkymmenen (70) euron kauppahinnalla liitteenä olevien 
kauppakirjojen mukaisilla ehdoilla. Kummaltakin yhtiöltä ostetaan nii-
den hallussa oleva yksi osake.

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa allekirjoittamaan 
liitteenä olevien luonnosten mukaiset kauppakirjat ja tekemään niihin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ja huolehti-
maan varainsiirtoveron maksamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteis-
tä.

- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksa-
maan osakkeiden kauppahinnat sekä kauppaan liittyvät varainsiirtove-
rot talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 971
Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suun-
nitelmasta 2017-2020

HEL 2016-009903 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon 
ja liikenteen suunnitelmasta 2017 – 2020 seuraavan lausunnon:

Yleisiä huomioita

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa 2017−2020 esitetyt tienpidon keskeiset lin-
jaukset ovat oikeansuuntaiset ottaen huomioon tienpidon rahoitusta-
son. On kuitenkin huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteil-
le ei osoiteta enempää investointihankkeita lähivuosina. 

Tienpitoon osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa Uudenmaan ELY-
keskuksen toiminta-alueen tienpidon tarpeita. Alueen osuus koko maan 
liikennesuoritteesta (33 %) on huomattavasti suurempi kuin tienpitoon 
osoitettu rahoitus (19 %). Pääkaupunkiseudun osuutta koko maan tie-
verkon rahoituksesta tulee lisätä, jotta päivittäinen liikennöitävyys ja 
elinkeinoelämän kilpailukyky turvataan ja seudun hankkeita voidaan ot-
taa mukaan tuleviin tienpidon ja liikenteen suunnitelmiin.

Hankkeet

Kiireellisimmiksi priorisoiduista investointihankkeista Runkolinjan 560 
(Jokeri 2) vaihtopysäkkijärjestelyjen toteutus Yhdyskunnantien liitty-
mässä Tuusulantiellä tulee käynnistää pikaisesti, jotta juuri käyttöön 
otetusta runkolinjasta 560 saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Katua-
lueella olevat pysäkkijärjestelyt on jo rakennettu.

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita ELY-keskuksen tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää suunnitel-
makaudella 2017−2020:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen 
paras. Hankkeen liikenneturvallisuushyödyt ovat myös merkittävät.

- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Kuninkaan-
tammen alueen rakentaminen on jo aloitettu, eikä sieltä ole Helsingin 
kaupungin alueella olevaa yhteyttä Hämeenlinnanväylälle.
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- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentämi-
seksi.

Helsingin kaupunki on jo aikaisemmissa lausunnoissaan korostanut, et-
tä valtion tulee omalta osaltaan luoda edellytykset kaupunkien maan-
käytön tiivistämiselle varmistamalla liikennehankkeiden valtionrahoitus. 
Maankäytön kehittäminen yhdyskuntarakenteen kannalta tiiviisti ja kes-
keisten yhteyksien varteen on kestävän yhdyskuntarakenteen kehittä-
misen kannalta johtava periaate, jonka toteutumista mm. Hämeenlin-
nanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Länsiväylän Koivusaa-
ren eritasoliittymän rakentaminen edistäisi.

Kaupunki osaltaan varautuu talousarviossaan yhteishankkeiden toteut-
tamiseen sovittavan kustannusjaon ja aikataulun mukaisesti.

Raskaan liikenteen levähdyspaikat on suunnitelmassa priorisoitu kii-
reellisiksi, ja niiden toteutus pitääkin saada käyntiin nopeasti. Levähdy-
salueiden puute siirtää raskaan liikenteen pysäköintipainetta kaupun-
kiympäristöön, mikä aiheuttaa suuria haittoja niin liikenneturvallisuudel-
le kuin liikenteen sujuvuudellekin. Älykkäillä ratkaisuilla kaupungin ulko-
puolelle sijoitetut levähdysalueet toimivat erinomaisesti osana sujuvaa 
kuljetusketjua ja vähentävät myös ympäristö- ja liikennehaittoja kau-
pungissa. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Poistetaan kpl 6: Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on 
kokonaisvaikuttavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän 
liittymän jälkeen paras. Hankkeen liikenneturvallisuushyödyt ovat myös 
merkittävät.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 10
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika 
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Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi 
Torsti, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Tuominen, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan ELY-keskus on lähettänyt Helsingin kaupungin käyttöön ja 
mahdollista lausuntoa varten Tienpidon ja liikenteen suunnitelman 
2017–2020. Mahdolliset lausunnot on pyydetty lähettämään 
31.10.2016 mennessä, jolloin ne voidaan ottaa huomioon laadittaessa 
seuraavia suunnitelmia.

Suunnitelmat löytyvät Internet-osoitteesta:www.ely-keskus.fi/liikenne 
>Valitse alue: Uusimaa.

Lausuntopyyntö on liitteenä 1 ja suunnitelma liitteenä 2. Tieverkon kor-
jausvelkaa koskeva selvitys on liitteenä 3 ja kartat liitteinä 4 - 6.

Suunnitelman sisällöstä

Tienpito rahoitetaan pääosin valtion talousarviosta. Uudenmaan ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle on osoitettu mää-
rärahat perusväylänpitoon ja joukkoliikennepalveluihin. Uudenmaan 
ELY-keskuksen vastuualue kattaa Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-
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Hämeen alueet. Liikennevastuualueeseen kuuluu maanteitä noin 9 100 
km ja 1,9 miljoonaa asukasta.

Uudenmaan ELY-keskuksen uudessa liikennestrategiassa 2025, johon 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2017 – 2020 viitataan, keskeisi-
nä tavoitteina on luoda elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä ja asuk-
kaille sujuvaa arkea. Tavoitteista johdetut keskeiset kehittämislinjauk-
set kohdistuvat kustannustehokkaisiin kuljetusketjuihin sekä yhdyskun-
tarakenteeseen ja liikkumisratkaisuihin. Keskeisiä kuljetuksia tehosta-
via toimenpiteitä ovat päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen, kor-
jausvelan vähentäminen ja vaikuttavimpien investointien toteuttaminen. 

Liikenneturvallisuus on liikennestrategiassa kaikkea toimintaa läpileik-
kaava teema. Tavoitteena on liikennekuolemien puolittaminen ja louk-
kaantumisten vähentäminen neljänneksellä vertailuvuodesta 2010 vuo-
teen 2020 mennessä. Taajama-alueilla turvallisuutta parannetaan hillit-
semällä ajonopeuksia ja toteuttamalla pieniä liikenneympäristön paran-
nustoimia; uutena keinona ovat siirrettävät nopeusnäytöt. Pääteillä kus-
tannustehokkaita toimia ovat mm. automaattinen nopeusvalvonta, sel-
keät tiemerkinnät, kaiteiden rakentaminen ja kunnostaminen, nopeus-
rajoitusten tarkistaminen sekä tehokas häiriötilanteista tiedottaminen.

Väyläverkoston korjausvelan vähentämiseksi käynnistettiin vuoden 
2016 alussa kolmivuotinen korjausvelkaohjelma. Kaikkiaan 600 miljoo-
nan euron ohjelmalla korjataan huonokuntoisia väylärakenteita ja saa-
daan lähivuosien aikana vähennettyä huonokuntoisten teiden ja siltojen 
määrää. Tuosta rahoituksesta noin 60 miljoonaa euroa kohdistuu Uu-
denmaan ELY-keskuksen hallinnoimalle tieverkolle. Kolmivuotisella li-
särahoitusohjelmalla korjausvelan kasvu saadaan pysäytettyä ja määrä 
käännettyä laskuun.

Uudenmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon rahoitus kaudella 
2017–2020 on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Määrärahalla ra-
hoitetaan koko tienpito lukuun ottamatta Liikenneviraston toteuttamia 
yksittäisiä isoja kehittämisinvestointeja. Hallitusohjelman mukaan vuo-
sina 2017–2020 kohdennetaan korjausvelkaohjelman lisäksi rahoitusta 
kehittämishankkeiden momentilta perusväylänpitoon. Näin rahoitettavia 
hankkeita ei ole vielä päätetty.

Päivittäisellä kunnossapidolla, kuten talvihoidolla, varmistetaan tiever-
kon päivittäinen liikennöitävyys. Tarjottavaa palvelutasoa ohjaavat val-
takunnalliset linjaukset ja niihin liittyvät laatuvaatimukset.

Ylläpidon toimin korjataan tieverkon ja sen laitteiden kulumisesta ja 
ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita ja puutteita sekä uusitaan väylära-
kenteita nykyvaatimusten tasolle. Valtakunnallisten linjausten mukaan 
valta- ja kantateiden sekä vilkasliikenteisten seututeiden kunto pyritään 
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pitämään nykytasolla ja muun verkon kunto joustaa rahoitustilanteen 
mukaan.

Parantamisinvestoinneilla nostetaan liikenteen palvelutasoa, erityisesti 
matkojen ja kuljetusten turvallisuutta, sujuvuutta ja ennakoitavuutta. 
Kun investointien valinnassa painotetaan vaikuttavuutta ja resurssien 
tehokasta käyttöä, korostuvat pienet ja kustannustehokkaat toimenpi-
teet. Näihin investointeihin varmistunut rahoitus on toistaiseksi vähäi-
nen, mutta suunnittelussa varaudutaan vuosina 2017–2020 tätä vuotta 
korkeampaan tasoon ja MAL-rahoituksen jatkumiseen. Koska mahdolli-
suudet tieverkon parantamishankkeiden toteuttamiseen ovat vähäiset, 
ovat kunnat ja yritykset rahoittaneet maantieverkon pieniä parantami-
sinvestointeja Uudenmaan ELY-keskukseen verrattuna moninkertaisel-
la summalla.

ELY-keskuksen vuoden 2016 joukkoliikennemääräraha on noin 5 mil-
joonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu liikenteen ostoihin.

Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä liikennejärjestelmätyön keinoin. Elinkeinoelämän 
keskusteluissa on noussut vahvasti esiin palveluiden yhteydessä sijait-
sevien raskaan liikenteen tauko- ja pysäköintipaikkojen puute.

Uudenmaan ELY-keskuksen yhtenä kiireelliseksi priorisoiduksi käyn-
nistettävänä investointihankkeena on Runkolinjan 560 (Jokeri 2) vaihto-
pysäkkijärjestelyjen toteutus Yhdyskunnantien liittymässä Tuusulantiel-
lä. Perusväylänpidon lisärahoituskohteena 2017 – 2020 on Vt I Kehä 
III-Munkkivuori, vaihtuvat nopeusrajoitukset sekä pienet MAL-kohteet. 
Ylläpidon hankkeina suunnitelmakaudella 2017−2020 Helsingin alueel-
la on siltojen peruskorjaushankkeita Vt 4:llä Suurmetsän risteyssilta ja 
Jakomäen alikulkukäytävä sekä Vt 3 Pirkkolantien risteyssilta.

Käynnissä olevia hankkeita ovat Kehä I:n parantaminen (35 milj. eu-
roa), joka sisältää Kivikontien eritasoliittymän, Kehä I välillä Espoon ra-
ja-Vihdintie sekä Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän 1 vaiheen Pe-
ruskorjauksessa ovat Metsämäentiensilta Hakamäentiellä.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan sisältyvät hankkeet Helsingissä 
ovat ELY-keskuksen ja kaupungin yhteishankkeita, joiden kustannus-
jaosta on sovittu hankekohtaisesti voimassa olevan kustannusjakome-
nettelyn periaatteiden pohjalta. Tieverkon isojen kehittämisinvestointien 
toteutus riippuu valtion budjettirahoituksesta, joten hankkeiden täsmälli-
nen ohjelmointi ja aikatauluttaminen ovat toistaiseksi avoinna.

Saadut lausunnot
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Kaupunkisuunnittelulautakunta ja yleisten töiden lautakunta pitävät 
huolestuttavana, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei osoiteta 
enempää investointihankkeita lähivuosina.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että valtion talousarvioehdotuksessa valtion koko lii-
kenneverkolle esitetään 1 919 milj. euroa. Perusväylänpitoon koko 
maassa on ehdotettu 1 279 milj. euroa, josta 304 milj. euroa kohdentuu 
korjausvelan pienentämiseen. Hallituksen kehysriihessä huhtikuussa 
2016 tehtiin päätös Raide-Jokerin valtionavustuksesta. Liikenne- ja 
viestintäministeriä tulee täydentämään talousarvioehdotustaan hank-
keen osalta syksyllä.

Liikenneväylien korjausvelka on jatkuvasti kasvanut, koska perusväy-
länpidon rahoitus on ollut viime vuosina alhaisella tasolla. Uudenmaan 
ELY-keskuksen mukaan korjausvelan suuruus Uudenmaan, Päijät-Hä-
meen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueella on noin 230 milj. euroa. 
Korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat perus-
teltuja. 

Pääkaupunkiseudun liikenneverkon pitäminen hyvässä kunnossa on 
tarpeen. Olisi myös panostettava kehittämishankkeisiin, joilla ediste-
tään seudun liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 951

HEL 2016-009903 T 08 00 01
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.10.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Os-
kalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 04.10.2016 § 389

HEL 2016-009903 T 08 00 01

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja lii-
kenteen suunnitelmassa 2017−2020 esitetyt tienpidon keskeiset lin-
jaukset ovat oikeansuuntaiset ottaen huomioon tienpidon rahoitusta-
son. Tienpitoon osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa Uudenmaan 
ELY-keskuksen toiminta-alueen tienpidon tarpeita. Alueen osuus koko 
maan liikennesuoritteesta (33 %) on huomattavasti suurempi kuin tien-
pitoon osoitettu rahoitus (19 %). 

Pääkaupunkiseudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta tulee 
lisätä, jotta päivittäinen liikennöitävyys turvataan ja seudun hankkeita 
voidaan ottaa mukaan tuleviin tienpidon ja liikenteen suunnitelmiin. Eri-
tyisesti jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen, liikenneympäristön ja 
meluntorjunnan parantamisen resursseja tulee lisätä nykyisestä tasos-
ta. 

Kiireellisimmiksi priorisoiduista investointihankkeista Runkolinjan 560 
(Jokeri 2) vaihtopysäkkijärjestelyjen toteutus Yhdyskunnantien liitty-
mässä Tuusulantiellä tulee käynnistää 2017.
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Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita ELY-keskuksen tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää suunnitel-
makaudella 2017−2020:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Hankkeen liikenneturvallisuushyödyt ovat myös merkit-
tävät.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä (Vt 3).
 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-

hankkeet ovat vuosi vuodelta siirtyneet eteenpäin. Tarve liikenne-
melusta aiheutuvan haitan vähentämiseksi on huomattava.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan sisältyvät hankkeet Helsingissä 
ovat ELY-keskuksen ja kaupungin yhteishankkeita, joiden kustannus-
jaosta on sovittu hankekohtaisesti voimassa olevan kustannusjakome-
nettelyn periaatteiden pohjalta. Tieverkon isojen kehittämisinvestointien 
toteutus riippuu valtion budjettirahoituksesta, joten hankkeiden täsmälli-
nen ohjelmointi ja aikatauluttaminen ovat toistaiseksi avoinna. Kaupun-
ki osaltaan varautuu talousarviossaan yhteishankkeisiin sovittavan kus-
tannusjaon mukaisesti.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 309

HEL 2016-009903 T 08 00 01

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2017 - 2020 on esitetty Uuden-
maan ELY-keskuksen kiireellisimmiksi priorisoidut investointihankkeet, 
joista Helsingin alueelle sijoittuu ainoastaan ns. Jokeri 2 -vaihtopysäkki-
järjestelyt sekä Vt 1:n vaihtuvat nopeusrajoitukset Munkkivuoresta län-
teen. Runkolinja 560:n (Jokeri 2) vaihtopysäkkijärjestelyt tulee toteuttaa 
mahdollisimman pikaisesti, jotta juuri käyttöön otetusta runkolinjasta 
560 saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Katualueella olevat pysäkki-
järjestelyt on jo rakennettu.
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Lisäksi vuoden 2016 kehittämishankkeista Helsingin alueelle sijoittuu 
Kehä I:n parantaminen (35,0 milj. €), joka sisältää Kivikontien eritasoliit-
tymän, välin Espoon raja–Vihdintie sekä Hämeenlinnanväylän eritaso-
liittymän 1-vaiheen.

On huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei osoiteta 
enempää investointihankkeita lähivuosina. Valtion investointeja tarvit-
taisiin mm. joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävien sekä kes-
tävän yhdyskuntarakenteen mahdollistavien hankkeiden toteuttami-
seen. Joidenkin liikennehankkeiden myöhästyminen voi aiheuttaa jopa 
asuntotuotannon myöhästymistä, jolloin tilanne on erittäin kriittinen.

Uudenmaan ELY-keskuksen tavoiteasettelu liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi ei näy suunnitelmassa Helsingin osalta. Pelkällä asentei-
siin vaikuttamisella ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia, vaan myös inf-
ratoimenpiteitä tarvitaan.

Maanteiden parantamishankkeiden kustannuksia rahoitetaan yhä 
enemmän kaupunkien verorahoista. Tämä kehitys on väärän suuntai-
nen. Jatkossakin tulisi noudattaa maantielakiin pohjautuvia yhteisesti 
sovittuja suosituksia maanteiden tienpidon kustannusjaosta.

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita ELY-keskuksen tienpi-
don ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää suunnitel-
makaudella 2017 - 2020:

 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Hankkeen positiiviset vaikutukset liikenneturvallisuu-
teen ovat merkittävät.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Kunin-
kaantammen alueen rakentaminen on jo aloitettu eikä sieltä ole Hel-
singin kaupungin alueella olevaa yhteyttä Hämeenlinnanväylälle.

 Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymä. Hanke on todettu vuonna 2013 
laaditussa "Kehä I:n liittymähankkeiden ja kehittämistarpeen arvioin-
ti" -raportissa liikenteen toimivuuden kannalta yhdeksi neljästä tär-
keimmästä Kehä I:n kehittämiskohteesta.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä edelleen kasvavien meluhaittojen vähentä-
miseksi.
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Valtion osallistuminen ns. kaupungin maankäytöstä johtuvien hankkei-
den kustannuksiin on jatkossa erittäin perusteltua. Tällaisia hankkeita 
ovat Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäksi 
Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Maankäytön kehittäminen yh-
dyskuntarakenteen kannalta tiiviisti ja keskeisten yhteyksien varteen on 
kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta johtava periaate, 
johon valtiokin useissa strategioissaan on sitoutunut. Maankäytön sijoit-
tamisesta keskeisesti ja koko yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmu-
kaisella tavalla ei tule rangaista kuntaa epäämällä valtion osuus väylille 
tarvittaviin investointeihin.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
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§ 972
Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään pää-
töksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimet-
ron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti ai-
heutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n 
teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikut-
tavat seikat ovat tiedossa.

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsi-
metro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tie-
doksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toinen kappale 
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsi-
metro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tie-
doksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään 
päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsi-
metron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti 
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aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n 
teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikut-
tavat seikat ovat tiedossa.

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsi-
metro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tie-
doksi ensi tilassa selvityksen valmistuttua.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 20.6.2016 Länsimetro 
Oy:n ajankohtaiskatsausta sekä selvitystä Länsimetro –hankkeen lop-
puunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Konsernijaosto päätti 
kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan 
niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro –
hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti – Matinkylä) vaiheen loppuunsaat-
taminen ja metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla 
aikataululla sekä hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puit-
teissa.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 kehottaa kaupunginkansliaa 
käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin 
käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymi-
sestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvi-
tys on tehtävä 31.10.2016 mennessä. 

Kaupunginhallituksen 27.6.2016 edellyttämän selvityksen tekeminen on 
tilattu Deloitte Oy:ltä. Selvityksen tekeminen on käynnistetty.

Esittelijä toteaa, että yhteistyöhankkeen kyseessä ollen nyt puheena 
olevan kaltaisen selvityksen tulisi lähtökohtaisesti perustua yhtiön omis-
tajien yhteiseen näkemykseen asiasta. Selvityksestä ja sen aikataulus-
ta on keskusteltu Espoon kaupungin asianomaisten tahojen kanssa. 
Keskusteluissa on noussut esille se, että Länsimetro Oy on heinäkuus-
sa 2016 käynnistänyt oman selvityksensä viivästymisestä, hankkeen 
kustannusylityksistä ja niiden syistä. Espoon kanta asiassa on, että yh-
tiön vireille saattaman selvityksen lisäksi erillisen selvityksen tekeminen 
ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. 

Esittelijä toteaa, että Länsimetro Oy:n käynnistämän selvityksen yhtey-
dessä tarkastellaan rakennushankkeen eri vaiheissa syntyneitä kustan-
nusylityksiä ja niiden syitä sekä myös viivästykseen johtaneita syitä tar-
kastelemalla kaikkien hankkeeseen osallistuneiden osapuolten toimin-
tatapaa ja vastuita. Viivästymisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ei 
hankkeen nykyvaiheessa vielä pystytä täysin määrittelemään. 
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Näistä syistä esittelijä katsoo, että kaupungin oman selvityksen teke-
mistä tulisi siirtää ajankohtaan, jolloin yhtiö on saanut valmiiksi oman 
selvityksensä ja viivästyksen kokonaiskustannukset ovat tiedossa. 
Ajankohdan tarkempi määrittäminen ei hankkeen nykyisessä vaiheessa 
ole mahdollista. Selvityksen tekeminen on näin ollen tarkoituksenmu-
kaista toistaiseksi keskeyttää, ja asiasta on päästy Deloitte Oy:n kans-
sa yhteisymmärrykseen.

Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 
2016 loppuun mennessä. Selvityksen tulokset tuodaan kaupunginhalli-
tukselle tiedoksi, jotta kaupunginhallitus voi tarvittaessa ohjeistaa ja 
päättää kaupungin oman selvityksen jatkamisesta, selvityksen sisällös-
tä ja laajuudesta sekä mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä, 
joihin yhtiön oman selvityksen tulokset antavat aihetta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 953

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.10.2016 Pöydälle

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappa-
leeksi lisätään seuraava:
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Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset tuodaan kaupunginhal-
lituksen arvioitavaksi ensitilassa selvityksen valmistuttua, jonka jälkeen 
kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen aikaisemmin päättä-
män selvityksen jatkamisesta ja sen täydentämisestä.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Muutetaan päätösesitys kuulumaan: 

Kaupunginhallitus päättää jatkaa (27.6.2016 päätetyn mukaisesti) ulko-
puolista selvitystä Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymi-
seen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille  mahdolli-
sesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvityksessä tulee huomioida 
Länsimetro Oy:n oma selvitys niiltä osin kuin se on mahdollista. Selvi-
tyksen tulee olla valmis 31.1.2017 mennessä.

Kannattaja: Laura Kolbe

Veronika Honkasalon vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn kes-
keyttämisen vuoksi. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta. 

24.10.2016 Pöydälle

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.08.2016 § 108

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro 
Oy:n ajankohtaiskatsauksen.
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Käsittely

29.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Ryj/1) kokouksen 
kolmantena asiana.

20.06.2016 Ehdotuksen mukaan

13.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 77 (88)
Kaupunginhallitus

Ryj/4
07.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

§ 973
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

teknisen palvelun lautakunta 3.11.2016
yleisten töiden lautakunta 1.11.2016
ympäristölautakunta 1.11.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 974
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta 3.11.2016
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta 3.11.2016
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 1.11.2016
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
Helsingin kaupungin työterveys -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  
Työterveys Helsinki  
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- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 975
Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta 
Asunto Oy Säästömaston kanssa (asemakaava nro 12175, tontit 
54079/1 ja 54082/3)

HEL 2016-011030 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 54. 
kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54079 tontin nro 1 ja korttelin 
nro 54082 tontin nro 3 omistajan Asunto Oy Säästömaston kanssa liit-
teen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen kiinteistöjen 
luovutuksesta, ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja li-
säyksiä. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus ja esisopimus As Oy Säästömasto
2 Kaavamuutosehdotus nro 12280
3 Kaupunkisuunnitteluviraston kirje
4 Säästömasto, kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto Oy Säästömasto Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Asunto Oy Säästömasto, joka omistaa Vuosaaren tontit 54079/1 ja 
54082/3, on hakenut asemakaavamuutosta tonteilleen.

Voimassa oleva asemakaava

Tonteilla on nyt voimassa asemakaava nro 6310, joka on vahvistettu 
1.7.1970 ja jossa tontit on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen kort-
telialueeseen (AK). Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 17 980 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämä asemakaavan muutos mah-
dollistaa 8 200 k-m²:n suuruisen lisärakentamisen. Siitä 8 007 k-m² 
kohdistuu yhtiön omistamasta AK-tontista 54079/1 muodostettavalle 
tontille 54079/3 ja 193 k-m² siihen liitettävälle kaupungin omistamalle 
katualueelle.

Kaavamuutosehdotus ja siihen liittyvä kaupunkisuunnitteluviraston kirje 
ovat liitteinä  ja 3.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Kaavamuutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten 
tonttiosasto on käynyt maanomistajan kanssa kaupunginhallituksen 
9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi kaavamuutoksen johdosta 
sopimus, jonka mukaan maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupun-
gille 1 415 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakenta-
misen kustannuksiin.

Lisäksi esitetään tehtäväksi esisopimus asiaan liittyvästä aluejärjeste-
lystä. Siinä maanomistaja luovuttaa kaupungille 12 m² viereisen vireillä 
olevan asemakaavaehdotuksen nro 12279 mukaiseen AR-tonttiin 
54074/3 ja 1 219 m² katualueeseen. Kaupunki puolestaan luovuttaa 
maanomistajalle tonttiin 54079/2 puistoaluetta 419 m² siten, että tontin 
rakennusoikeus ei kasva, ja tonttiin 54079/3 katualuetta 199 m², mikä 
vastaa 193 k-m²:n rakennusoikeutta.  Maanomistaja maksaa kaupungil-
le välirahaa 155 300 euroa.

Kartta aluejärjestelystä on liitteenä 4.

Lopuksi

Hyväksyttäväksi ehdotettava sopimus on kaupunginhallituksen päätök-
sen ja noudatetun käytännön mukainen ja vastaa kiinteistölautakunnan 
esitystä.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 82 (88)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
07.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus ja esisopimus As Oy Säästömasto
2 Kaavamuutosehdotus nro 12280
3 Kaupunkisuunnitteluviraston kirje
4 Säästömasto, kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto Oy Säästömasto Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 423

HEL 2016-011030 T 10 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan tekemään 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54079 ton-
tin nro 1 ja korttelin nro 54082 tontin nro 3 omistajan Asunto Oy Sääs-
tömaston kanssa liitteen nro 3 mukainen maankäyttösopimus ja esiso-
pimus kiinteistöjen luovutuksesta sekä niihin mahdollisia vähäisiä tar-
kistuksia ja lisäyksiä. 

(MA154-7)

Maanomistus
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Tontit 54079/1 ja 54082/3 omistaa Asunto Oy Säästömasto. Kaupunki 
omistaa puisto- ja katualueet.

Voimassa oleva asemakaava

Tonteilla on voimassa asemakaava nro 6310, joka on vahvistettu 
1.7.1970 ja jossa tontit on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen kort-
telialueeseen (AK). Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 17 980 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 23.9.2014 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12280, ja kiinteistölautakunta on antanut siitä 
lausunnon 11.12.2014. Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut ehdo-
tusta 27.4.2015.

Asemakaavan muutos mahdollistaa 8 200 k-m²:n suuruisen lisäraken-
tamisen. Siitä 8 007 k-m² kohdistuu yhtiön omistamasta AK-tontista 
54079/1 muodostettavalle tontille 54079/3 ja 193 k-m² kaupungin omis-
tamalle ja tonttiin 54079/3 liitettävälle katualueelle.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Kaavamuutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten 
tonttiosasto on käynyt maanomistajan kanssa kaupunginhallituksen 
9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi kaavamuutoksen johdosta 
sopimus, jonka mukaan maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupun-
gille 1 415 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakenta-
misen kustannuksiin.

Lisäksi esitetään tehtäväksi esisopimus asiaan liittyvistä aluejärjeste-
lyistä. Maanomistaja luovuttaa kaupungille 12 m² viereisen vireillä ole-
van asemakaavaehdotuksen nro 12279 mukaiseen AR-tonttiin 54074/3 
ja katualueeseen 1 219 m². Kaupunki luovuttaa maanomistajalle tonttiin 
54079/2 puistoaluetta 419 m² siten, että tontin rakennusoikeus ei kas-
va, ja tonttiin 54079/3 katualuetta 199 m², joka vastaa 193 k-m².  Maa-
nomistaja maksaa kaupungille välirahaa 155 300 euroa.

Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja 
noudatetun käytännön mukainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442
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tapio.laalo(a)hel.fi
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
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§ 976
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 1.11.2016
rakennuslautakunta 1.11.2016
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 31.10.-2.11. ja 4.11.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969, 971, 972, 
973, 974 ja 976 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 966, 970 ja 975 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen Pilvi Torsti
960 - 962 ja 964 - 976 §:t

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.11.2016.


